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Besluit 53/18
Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

: 28 september 2018

Onderwerp

Datum

Vaststellen Provinciaal Inpassingsplan WindenergieAl6

28 september 201 8

Documentnummer
4417516

Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 25 september 201 8
alsmede de Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten 53/1 8 E
d.d. 25 september 201 8;
overwegende dat:
toepassing is gegeven aan de Wet ruimtelijke ordening;
als uitwerking van de Structuurvisie ruimtelijke ordening, het Provinciaal
Inpassingsplan WindenergieAl 6 is opgesteld;
het ontwerp van het inpassingsplan samen met de bijbehorende stukken
voor een ieder ter inzage heeft gelegen;
de openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
-

wettelijke bepalingen;
de gemeenteraden van de betrokken gemeenten zijn gehoord,
overeenkomstig artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);
de tegen het ontwerp inpassingsplan ingediende zienswijzen
beantwoord zijn in de Nota van zienswijzen;
artikel 3.1 en 6.12 van de Wro Provinciale Staten de bevoegdheid
geven om geen exploitatieplan vast te stellen;
artikel 3.26 van de Wro aan Provinciale Staten de bevoegdheid geven
het inpassingsplan vast te stellen;

-

Provinciale Staten op 19 januari 2018 een aantal specifieke
vergunningen onder de provinciale coördinatieregeling hebben
gebracht;

-

de Crisis- en Herstelwet van toepassing is;

Besluiten:

Datum

1.

overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 25 september

28 september 2018

2018 het Provinciaal Inpassingsplan WindenergieAl 6-zone, digitaal vervat
in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipWindenergieAl 6-vaOl, en de
bijbehorende toelichting vast te stellen;

Documentnummer

2.

de benodigde compensatie voor het natuur netwerk Brabant NNB
(overdraai en geluidhinder) uit te voeren conform de compensatieregels uit
de Verordening Ruimte;

3.

geen exploitatieplan vastte stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12 van de
Wet ruimtelijke ordening;

4.

de termijn als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening
wordt bepaald op 10 jaar ingaande direct na de datum van vaststelling van
het PIP;
volledigheidshalve de omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1

5.
6.

Wabo, toe te voegen aan de specificatie PCR van 19 januari 2018;
de bevoegdheid voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor een
project van meer dan 100MW bij Gedeputeerde Staten te leggen.

's-Hertogenbosch, 28 september 2018
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. J.A. Deneer (pľ
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Nota van Zienswijzen
Inpassingsplan, MER en Omgevingsvergunningen Windenergie A1 6

Nota van Zienswijzen
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Auteurs
Bosch & Van Rijn
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Datum
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1.
1.1

Inleiding
Achtergrond

Windenergie A16-zone
De regio West-Brabant heeft aan de provincie een bod gedaan om binnen de regio 200 MW aan
opgesteld vermogen voor het opwekken van windenergie te realiseren, waarvan 1 00 MW langs de
Rijksweg A16 (hierna verder aangeduid als de A16-zone). De provincie Noord-Brabant en de ge
meenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert hebben een convenant gesloten waarin afgesproken
is dat de provincie de besluitvormingsprocedure leidt om de windturbines langs de Rijksweg A16 mo
gelijk te maken.
Inpassingsplan is het kader: de ontwikkelaars gaan zelf aan de slag
Bij de totstandkoming van het windpark is nauw overleg gevoerd met bedrijven waarvan het bekend
was dat die windprojecten in de A16-zone wilde realiseren. Deze bedrijven worden in de toelichting
van dit inpassingsplan verder de ontwikkelaars genoemd. De ontwikkelaars gaan straks de windturbi
nes die in dit inpassingsplan mogelijk worden gemaakt, daadwerkelijk bouwen en exploiteren. Zij
doen dat op eigen kosten en voor eigen risico. De ontwikkelaars hebben in het voorjaar van 201 8,
parallel aan het moment van de publicatie van het concept-ontwerp van het inpassingsplan, de aan
vragen voor de benodigde vergunningen en toestemmingen ingediend.
Gefaseerde besluitvorming
Om dit project mogelijk te maken moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Dat gebeurt door
middel van een inpassingsplan, dat wordt vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie NoordBrabant (hierna: PS). Daarnaast worden de besluiten die voor het project nodig zijn, in één procedure
voorbereid, onder coördinatie van Gedeputeerde Staten (hierna: GS). Deze procedure heet de pro
vinciale coördinatieregeling (hierna: PCR). In de eerste fase (zie hierna) van de PCR zijn naast het in
passingsplan, ook de omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voorbereid.
De PCR bevat de mogelijkheid dat de besluitvorming wordt opgedeeld in meerdere fasen. De ontwik
kelaars hebben in overleg met het provinciebestuur ervoor gekozen om de natuurontheffingen voor het
windpark die noodzakelijk zijn op grond van de Wet natuurbescherming op een later moment aan te
vragen dan de hiervoor genoemde besluiten. Dat houdt in dat hierna nog een tweede fase binnen de
PCR volgt voor besluitvorming over de natuurontheffingen. Mogelijkerwijs volgen hierna nog meer fa
sen. Dat is afhankelijk van welke vergunningen en toestemmingen de ontwikkelaars nog nodig denken
te hebben voor de realisatie van hun windproject en of naar het oordeel van het bevoegd gezag de
besluitvormingsprocedure daarover versneld kan worden door toepassing te blijven geven aan de
PCR.
In deze antwoordnota geven de bevoegde gezagen aan wat haar reactie is op de ingebrachte ziens
wijze op de ontwerpbesluiten van Windpark A16 die deel uitmaken van de eerste fase.
Doorlopen procedurestappen
GS hebben een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Windpark A1 6 bevorderd. Het
inpassingsplan en de besluiten zijn als volgt voorbereid:
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»

»

»

»

»

Op 1 8 juni 201 8 is een kennisgeving met betrekking tot de ontwerpen gepubliceerd in de
Staatscourant, kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale
dagbladen.
Het inpassingsplan is langs digitale weg beschikbaar gesteld via de inspraakviewer van de
provincie: http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/, de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen:
www.ruimtelijkeplannen.nl en via de centrale webpagina van het project:
www.brabant.nl/windenergiea1 6/. Het digitale MER via de website van het digitale MER:
merwindenergiea16.brabant.nl/ en de ontwerp-omgevingsvergunningen via de website:
www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.
Naar aanleiding van de ontwerpen van de besluiten kon eenieder in de periode van 19 juni tot
en met 30 juli 2018 langs digitale weg een zienswijze naar voren brengen via de website
www.brabant.nl/ontwerpipa16 of schriftelijk per post.
In de periode van de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten zijn twee inloopavonden
georganiseerd waarbij tevens de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijzen naar voren
te brengen. Op 21 juni 201 8 was deze bijeenkomst georganiseerd in Wagenberg en op 27 juni
2018 in Rijsbergen.
De commissie voor de m.e.r. heeft op 27 augustus 2018 voorlopig advies uitgebracht onder
nummer 3142 over het milieueffectrapport. Het definitieve advies wordt 14 september 201 8
verwacht.

Vervolgprocedure
Deze antwoordnota wordt ter inzage gelegd, tezamen met de definitieve besluiten. De besluiten zullen
ter inzage gelegd worden op dezelfde plaatsen als waar de ontwerpbesluiten ter inzage lagen. Be
langhebbenden kunnen tegen de besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroep
schrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage
is gelegd. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van het besluit waartegen zijn beroep is gericht
naar voren heeft gebracht. Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat
de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het
desbetreffende besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden
meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

1.2

Adviescommissie voor de m.e.r.

Op 28 augustus heeft de commissie voor de m.e.r. haar voorlopig advies geleverd.
Het advies van de commissie is op hoofdlijnen als volgt:

Het MER bevat goede informatie over de milieugevolgen van de verschillende opstellingsvarianten.
Voorat de beschrijvingen van de gevolgen voor het leefklimaat en kondschap acht de Commissie van
uitstekende kwaliteit. De Commissie is van oordeel dat op één onderdeel nog informatie ontbreekt om
het milieubelang voldoende te kunnen meewegen bij de besluitvorming. Nog onvoldoende is aange
geven welke maatregelen nodig zijn om negatieve effecten voor vogels en vleermuizen te voorkomen.
Mogelijk dat ook nog nagegaan moet worden welke maatregelen nodig zijn om bij woningen in het
plangebied voor het Logistiek Park Moerdijk te kunnen voldoen aan de normen voor getuid en slag
schaduw.
Om het MER voor iedereen beter toegankelijk en leesbaar te maken, heeft de provincie Noord-Brabant, naast een pdf-versie, ook een digitaal (interactief) MER ter beschikking gesteld. De Commissie is
van oordeel dat het op deze manier presenteren van de informatie het MER beter toegankelijk en lees
baar maakt.
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Reactie Provincie
Provincie Noord-Brabant heeft bovenstaande punten reeds eerder in het proces aangewezen als aan
dachtspunten en de effecten op vogels en vleermuizen verder uitgewerkt ten behoeve van de toetsing
op grond van de Wet natuurbescherming. De commissie is gevraagd om de volgende stukken te be
trekken in haar advies. Met deze reeds uitgevoerde onderzoeken verwacht de Provincie volledig tege
moet te komen aan de opmerkingenadviezen van de Commissie. De provincie heeft de commissie di
rect na het verschijnen van het conceptadvies gevraagd om de volgende stukken te betrekken in haar
advies;

Effecten op vogels en Vleermuizen
Ten behoeve van de benodigde ontheffingen en een aantal Wnb-vergunningen zijn in de procedure
omtrent de Wet Natuurbescherming een aantal onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken maken
onderdeel uit van de ontheffingsaanvragen welke reeds door de ODBN (omgevingsdienst Brabant
Noord) beoordeeld zijn. De ontwerp-ontheffingen worden momenteel opgesteld en worden medio
september ter inzage gelegd. Hiermee is op het moment van vaststelling van het inpassingsplan (28
september) de uitvoerbaarheid op dit het onderwerp natuur voldoende geborgd. De reeds opgestelde
onderzoeken bevatten de gegevens waar de Commissie om vraagt:

1

Onderbouwing aanvraag Wnb-ontheffing sterfte van vleermuizen Windpark A 16
In dit rapport is het aantal vleermuisslachtoffers onderzocht. Hierbij eveneens wordt er een stilstandvoorziening geadviseerd welke door de provincie (ODBN) ook als voorwaarde in de
ontheffingen (alle windturbines in A16 zone) wordt opgenomen. De stilstandvoorziening staat
op pagina 5 beschreven.

2

Onderbouwing aanvraag Wnb-ontheffing sterfte van vogels Windpark A 16
In dit rapport zijn de te verwachten effecten op vogels naar vogelsoort gespecificeerd. Daar
naast is het effect op de gunstige staat van instandhouding getoetst. Mitigerende maatregelen
zijn niet nodig gezien de conclusie: "De sterfte van vogels bij de geplande windturbines van
Windpark A1 6 leidt niet tot negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding van
de betrokken soorten. De additionele sterfte van de betrokken vogelsoorten ligt lager dan de
1%-mortaliteitsnorm."

3

Nadere onderbouwing mogelijke effecten grutto VKA Windenergie A 16
De Commissie m.e.r. heeft in haar voorlopig toetsingadvies 'Windenrgie A1 6, provincie
Noord-Brabant (projectnummer 3142) een aanvulling op het natuurrapport gevraagd ten
aanzien van aantasting leefgebied en sterfte van de grutto als broedvogel in het natuurgebied
Rooskensdonk. In de notitie worden de mogelijke effecten nader onderbouwd.

4

Oriëntatiefase noordelijke inrichtingen Windpark A16; Toetsing in het kader van de Wnb ge
bieden bescherming
Voor de noordelijke opstellingen van het VKA van Windpark A1 6 (WP RWS, WP Nuon, Ge
zamenlijk plan Zonzeel en WP Nieuwveer) heeft de Omgevingsdienst Brabant Noord ver
zocht een Oriëntatiefase Wnb gebiedenbescherming op te stellen. Deze rapportage vormt de
oriëntatiefase van de habitattoets.

Woningen in het plangebied voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM)
Hoewel de provincie in de ontwerpstukken geen rekening meer hield met de woningen in het plange
bied van LPM is tijdens de ter inzagelegging reeds duidelijk geworden dat dit niet juist is. Wel blijft de
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provincie van oordeel dat het wenselijk is om deze te amoveren woningen niet als ruimtelijke belem
mering te beschouwen. De provincie heeft besloten maatwerkvoorschriften op te nemen in de rele
vante omgevingsvergunningen waarmee een hogere geluids- en slagschaduwbelasting mogelijk wordt
gemaakt. De provincie neemt dit besluit gezien de volgende bijzondere omstandigheden:
» Woningen worden geamoveerd.
» Woningen kennen reeds een hoge geluidsbelasting: uit bijlage I van het akoestisch rapport
(bijlage A van MER) - zie pag. 135 van het pdf) blijkt dat de woningen reeds een geluidsbe
lasting hebben van 50 tot 60 dB van wegverkeer (A1 6) en 50 tot 60 dB van railverkeer.
In oplegnotities is de geluids- en slagschaduwbelasting op de betreffende woningen berekend voor de
bovengrens van de aangevraagde bandbreedte (worst-case). Tevens zijn de effecten van mitigerende
maatregelen voor geluid bij LPM in de notitie opgenomen. De Provincie is voornemens deze waarden
op te nemen in de betreffende vergunningen als zijnde maatwerkvoorschriften.

1.3

Advies BrabantAdvies

Op 23 augustus heeft BrabantAdvies het volgende geadviseerd:

1. Zet gezamenlijk proces door
BrabantAdvies spreekt haar waardering uit voor het proces waarin bewoners, overheden en bedrijven
rondom deze casus van windenergie samenwerken. Zij roepen op om over de resterende kritische
punten zoveel mogelijk in dialoog en op basis van gelijkwaardigheid op te blijven trekken.
2. Kies voor offensieve aanpak landschapskwaliteit
Er zijn veelbelovende intenties met aandacht voor herstel van het landschap en ecologie. Die komen
tegemoet aan de zorgen van diverse partijen. We bevelen aan die intenties om te zetten in een krach
tige en concrete aanpak.
3. Extra aandacht voor gezondheid
In het voorliggende plan en het MER is vooral aandacht voor de technische aspecten van geluid en
de impact daarvan op gezondheid. Bij bevelen aan explicieter stil te staan bij de (bredere) gezond
heidseffecten.
4. Meerwaarde voor opslag en distributie energie
Voor de langere termijn kan dit project meerwaarde bieden voor West-Brabant door het te koppelen
met de ontwikkeling van nieuwe technologie voor de opslag en distributie van de opgewerkte energie.
Zoek hierbij de aansluiting met provincie Zeeland dat zich al in toenemende mate op het vlak van
wind, waterstof en zon profileert.
5. Toekomsfbesfendig
Het gaat bij deze gebiedsontwikkeiing om ingrepen voor de langere termijn met grote investeringen.
Het is de moeite waarde om het plan te blijven toetsen aan de best beschikbare technieken van wind
turbines.
6. Communicatie
Allereerst ook hier waardering voor het toegankelijker en leesbaarder beschikbaar stellen van de in
formatie van dit PIP en bijbehorende MER. Het is in onze ogen van belang dit voorbeeld van inte
graal en gebiedsgericht werken vanuit het perspectief van de energiefransifie uit te stralen. Breng dit
systematisch in kaart zodat er ook eiders in Brabant en in andere delen van het land geleerd kan
worden van deze aanpak. Daarnaast geven wij ter overweging een educatieve en voorlichtende
voorziening fysiek in het gebied én ook online te ontwikkelen
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7. Monitoring
Het is van belang gericht een monitoring op te zetten. Zet deze monitoring breed op. Betrek bewoners
bij het opstellen van het plan van monitoring en mogelijk bij de uitvoering hiervan.
Gezien het advies vlak voor behandeling in GS is ontvangen, is in deze Nota geen reactie van GS
opgenomen. Op een later tijdstip zal door het College op gepaste wijze op het advies worden gerea
geerd.

1.4

WVO en hoor gemeenteraden

Wettelijk vooroverleg (WVO)
Als eerste stap in de besluitvormingsprocedure is op voet van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening (hierna: Bro) het concept-ontwerp van het inpassingsplan en het MER voorgelegd aan de
betrokken maatschappelijke instanties en bestuursorganen. Dit wordt ook wel het wettelijk vooroverleg
genoemd (WVO).
Het concept-ontwerp van het inpassingsplan Windpark A16 is in de periode van 3 april tot en met 9
mei 201 8 voorgelegd aan de betrokken maatschappelijke instanties en bestuursorganen in Nederland
en in België. Tijdens deze periode hebben verschillende betrokkenen maatschappelijke instanties en
bestuursorganen een overlegreactie op het inpassingsplan naar voren gebracht. De hoofdlijnen van
dit vooroverleg zijn beschreven in paragraaf 8.1 en bijlage 2 van de plantoelichting van het inpas
singsplan. Naast het artikel 3.1.1 Bro-vooroverleg vindt met de betrokken overlegpartners uitvoerig
overleg plaats ter voorbereiding op de indiening van vergunningaanvragen. Verder heeft de provincie
Noord-Brabant gedurende het opstellen van het MER en de voorbereiding van de planprocedure met
diverse belanghebbende partijen uitvoerig overleg gevoerd.
Hoor gemeenteraden
De gemeenteraden van Breda, Alphen-Chaam, Drimmelen, Moerdijk en Zundert zijn gehoord ex arti
kel 3.26 Wro. De gemeenteraden hebben geen overwegende bezwaren kenbaar gemaakt.

1.5

Leeswijzer

Deze nota bevat de zienswijzen die in de periode van 19 juni tot en met 30 juli zijn ingediend. In
deze nota zijn deze zienswijzen voorzien van een reactie en waar van toepassing is aangegeven tot
welke wijzigingen dit leidt in het provinciaal inpassingsplan of de omgevingsvergunning.
Hoofdstuk 2 t/m 4 gaan in op algemene onderwerpen met betrekking tot het project.
Hoofdstuk 2 gaat in op zienswijzen die betrekking hebben op de context van het project Windenergie
A16. Het betreft bijvoorbeeld nut en noodzaak, het ruimtelijk beleid, de procedure of planschade. In
hoofdstuk 3 krijgen de zienswijzen een antwoord op zaken die specifiek ingaan op de omgevingsvergunningen en het MER. In hoofdstuk 4 staan de verbeelding, de regels of de toelichting van het PIP
centraal. Dit zijn met name ambtshalve wijzigingen Tot slot bevat hoofdstuk 5 alle binnengekomen
zienswijzen onderverdeeld en genummerd per onderwerp. Waar nodig zijn achternamen in de ziens
wijze geanonimiseerd. Iedere zienswijze is voorzien van een uniek kenmerk. Met behulp van dat ken
merk kunnen indieners zienswijze en reactie terugvinden. Per zienswijze wordt ofwel een specifieke
reactie gegeven op de zienswijze of wordt doorverwezen naar algemene paragrafen in hoofdstuk 2,
3 en 4.

1.6

Handleiding

Het kenmerk als sleutel

Deze paragraaf geeft uitleg aan indieners hoe zij zienswijze en reactie kunnen terugvinden. Essentieel
daarvoor is de brief die GS naar alle indieners van zienswijzen heeft gestuurd met een kenmerk van
zeven cijfers.. Ongeacht of een indiener meerdere zienswijzen heeft ingediend of zijn/haar zienswijze
op meerdere manieren kenbaar heeft gemaakt (bijv. digitaal, per email én per brief): met het kenmerk
zijn deze terugvinden. Mocht een indiener het kenmerk -onverhoopt- zijn kwijtgeraakt, dan kan dit
opnieuw worden opgevraagd door een email te sturen aan windenergiea16@brabant.nl.
Zoeken in de Nota
De Nota van Zienswijze wordt als pdf-bestand gepubliceerd op de website van Windenergie A!6:
www.brabant.nl/windenergiea1 6. Dit pdf-bestand kan op pc, laptop of tablet geopend worden. Pc of
laptop worden aanbevolen in verband met de leesbaarheid van de tabel in hoofdstuk 5.
Met een gratis op internet beschikbare pdf-reader (bijv. Acrobat Reader) kan via de zoekfunctie het
kenmerk of een andere zoekterm worden ingevuld en daarmee de (onderdelen van de) zienswijze
worden teruggevonden in hoofdstuk 5.
Naast de zienswijze in kolom 2 staat in kolom 3 ofwel meteen de reactie, of een verwijzing naar een
(sub-)paragraaf in hoofdstuk 2, 3 of 4. In de laatste kolom is aangegeven of de zienswijze aanleiding
geeft tot een wijziging in PIP of omgevingsvergunning.
Hieronder een voorbeeld van zoeken met behulp van Acrobat Reader.
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turbines lijk? dir nier aannemelijk.
Tot slot is ten on rechte niet, bijvoorbeeld me Fotovisualisafies, inzìchtelijk gemaakt wat de impact uit het
oogpunt van de aantasting van het uitzicht e n de landschappelijke inpasbaarheid, is voor de Rĩjsbergseboon ń en 8 en de Ballemanseweg 16.
Ciiënten zijn bereid tof onderling ov&rieq over de plaatsing van de windturbĩnes-

Ter kennisname

De gevolgen voorde verdere natuur vinden we beschreven ir het hoofdstuk ecologie. Die beschrijving is
uitvoerig , maar heeft zijn beperkingen.
'fecten van windmolens op alle natuur, anderzijds hebben de

4. resultaat

6. beantwoording

yCten. Zo is er alleen gekeken naar beschermde gebieden en
I factoren die gebruikt kunnen worden voor de p laarskeuze van
ì alleen gekeken naar de berekende geluidhinder op wette-

lījk beschermde natuuTqebieden.
Vanuil de belangen van de natuur is een keuze zoveel mogelijk buiten de beschermde natuurgebieden e

i5. zienswijze

- voor de hand liggende. We zien geen onderbouwde redenen orn daar wijzigingen in aan re brengen.

Met het aanklikken van de zoekfunctie (1), wordt het scherm 'Zoeken' geopend waar het kenmerk (2)
of een andere zoekterm kan worden ingevuld. Hier: 43971 31.. Door klikken op 'Volgende' start het
zoeken (3) en levert als resultaat het kenmerk van de zienswijze (4) in de tabel van hoofdstuk 5. Het
eerste onderdeel van de zienswijze bevindt zich in de tweede kolom (5).
De beantwoording staat in de derde kolom (6). De laatste kolom (hier niet weergegeven) bevat een
eventuele wijziging van PIP of omgevingsvergunning.
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2.
2.1

Hoofdlijnen
Nut

A.

Noodzaak

Nederland heeft in Europees verband een doestelling van 14X duurzame energie in 2020. Voor het
kabinet is windenergie één van de belangrijkste bronnen van duurzame energie, aangezien Neder
land rijk is aan wind. Naast windenergie op land spelen ook andere duurzame energie opties, zoals
windenergie op zee, zonne-energie, bio-energie en aardwarmte een belangrijke rol in de totale energietransitie. Vanwege de klimatologische en geomorfologische kenmerken kunnen in Nederland an
dere bronnen van duurzame energie, zoals zonne-energie en waterkracht, echter relatief minder wor
den benut dan in andere Europese landen. Windenergie op land is vergeleken met andere duurzame
energieopties ook op dit moment relatief kosteneffectief. De geschikte gebieden voor grootschalige
windenergie zijn door het Rijk na overleg met de provincies vastgelegd in de structuurvisie Windener
gie op Land (SvWOL).1 Het doel van de SvWOL is om ruimte te reserveren voor grootschalige wind
energie zodat tenminste 6.000 MW aan windturbines operationeel is in 2020. Voor de provincie
Noord-Brabant geldt een doelstelling van 470,5 MW opgesteld vermogen voor het opwekken van
windenergie in 2020.
De regio West-Brabant heeft hierbij aan de provincie het bod gedaan om binnen de regio 200 MW
te realiseren, waarvan 1 00 MW langs de A1 6. De provincie Noord-Brabant en de gemeenten Moer
dijk, Drimmelen, Breda en Zundert hebben een convenant gesloten en aangeboden aan het Rijk
waarin afgesproken is dat de provincie de besluitvormingsprocedure leidt voor dit project, mits mini
maal 1 00 MW in de A1 6-zone wordt gerealiseerd.

2.2

Andere duurzame energietechnieken

Op dit moment ligt er geen keuze voor tussen windenergie en andere vormen van duurzame energie:
Om de doelstelling met betrekking tot duurzame energie van 2020 en 2023 te halen zijn alle vormen
van duurzame energie nodig (onder andere zonne-energie en windenergie). Deze sluiten elkaar niet
uit, maar zijn allemaal nodig om de doelstelling te behalen.
Bovendien kost zonne-energie op dit moment meer ruimte, vergt een grotere investering en heeft een
hogere kostprijs per kWh in vergelijking met windenergie op land. Innovatieve vormen van het opwek
ken van duurzame energie, zoals getijdenenergie en blue-energy (energie uit het verschil tussen zoet
en zout water) zijn nog nergens in Nederland op een grootschalige wijze succesvol toegepast. Dit zijn
dan ook geen reële alternatieven voor het opwekken van duurzame energie zoals dat nu met dit windpark wordt voorgesteld. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister van Economische Zaken
een maatschappelijke-kosten-baten-analyse (MKBA) op nationaal niveau laten uitvoeren naar de hui
dige en verwachte ontwikkelingen van energieopwekking uit zonne-energie en windenergie op land.
De resultaten zijn in januari 201 7 naar de Tweede Kamer gestuurd2. Uit de analyse komt onder meer
naar voren dat windenergie op land tot 2030 in Nederland de meest kosteneffectieve optie is van de
twee.
In de toelichting van het inpassingsplan is te lezen dat de provincie een opgave voor wind op land
heeft te realiseren. Een gedeelte hiervan wordt in de A1 6 zone ingevuld. Windenergie op zee, waar

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2014/03/31/bijlage-1 -structuurvisie-windenergie-op-land/structuurvisie-windenergie-op-land.pdf
2 Zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-796959
1 Zie:
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de Rijksoverheid ook op inzet, vormt hiermee geen alternatief voor windenergie binnen de provincie
grenzen.

2.3

Ruimtelijk beleid

Het rijksbeleid voor windenergie op land is opgenomen in de Structuurvisie Windenergie op land
(SvWOL). In deze SvWOL is de locatie voor het project Windenergie A1 6 niet opgenomen in het
VKA van het MER en uiteindelijk ook niet in de structuurvisie geland. Ten tijde van het opstellen van de
SvWOL was de potentiele opwekkingscapaciteit van de A16-zone onvoldoende ^100 MW). Door
nieuwe technieken en innovaties waardoor de opwekkingscapaciteit per windturbine veel hoger is ge
worden is het mogelijk om in de zone van de A16 windturbines te realiseren die samen een opwek
kend vermogen hebben van meer dan 1 00 MW.
Het provinciale beleid is opgenomen in de provinciale Structuurvisie, uitvoeringsregels voor het beleid
zijn opgenomen in de provinciale verordening Ruimte. Belangrijkste pijlers in de ontwikkeling van
windenergie is het in de structuurvisie en verordening opgenomen zoekgebied voor windenergie. Het
zoekgebied is gelegen aan weerzijde van de A1 6. In het kader van landschap is voor gekozen voor
een clustering van windmolens bij knooppunten en bedrijventerreinen. Dit leidt tot één windpark van
vier turbineclusters langs de A1 6.
Andere belangrijke pijlers in het beleid van de provincie is het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit
en het behoud van het landschap. Het is duidelijk dat de realisatie van windturbines een effect hebben
op het landschap. Er is daarom gekozen voor een inrichting die de meest kwetsbare landschapsstruc
turen ontziet.
Het ontwerp van robuuste clusters van windmolens rond knooppunten beperkt de visuele hinder voor
omwonenden. De bewoningskernen worden niet omsloten door windmolens maar kennen in ruime
mate 'vides'. Dit zijn vrije zichtlijnen die niet worden verstoord door windmolens. Door de keuze voor
hoge windmolens (1 80-21 0 m tiphoogte) in het inpassingsplan kan worden volstaan met minder wind
molens die op maximale afstand staan van bewoningskernen.
Er is gekozen voor clustering op knooppunten van snelwegen en rond de werklandschappen Hazeldonk en Klaverpolder. De opstellingsprincipes van het VKA weerspiegelen de aanwezige landschapstypen: rechtlijnig op het landschap van de zeeklei, meer onregelmatige clusters op het dekzandlandschap.
Door de keuze voor robuuste clusters van resp. negen windmolens op Klaverpolder, 8 op Zonzeel/Nieuwveer, drie op Galder en 8 bij Hazeldonk wordt -in tegenstelling tot sommige indieners me
nen- voldaan aan de Verordening ruimte.
Er zijn in relatie tot de Verordening ruimte twee bijzondere situaties vermeldenswaard. Dat betreft 3
locaties waar sprake is van overdraai van rotorbladen over het NNB en 1 locatie die (net) buiten het
zoekgebied windenergie van de Verordening ruimte valt.
Overdraai
Ten tijde van de vaststelling van het voorkeursalternatief VKA was er nog geen sprake van overdraai
NNB. De uitspraak op 1 3 december 2017 over Kabeljauwbeek (uitspraak 201702128/1/R6/ Raad
van State) maakt dat de rotorbladen 'deel uit maken van de inrichting' en dus vindt er overdraai
plaats op NNB-gebied. De ecologische effecten zoals onderzocht in de MER zijn nihil. Alternatieve
locaties zijn niet voorhanden en daarom wordt overdraai gecompenseerd.
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Zoekgebied windenergie
Voor de meest zuidelijke windmolen in Zundert (E8) geldt dat deze net buiten het zoekgebied wind
energie valt. De windmolen ligt wel binnen de 1 km-zone van het projectgebied Windenergie A16. Dit
is in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld als projectplangebied. Er zijn vier argumenten
om toch in te stemmen met de betreffende locatie:
1. de windmolen maakt deel uit van een lijnopstelling van 6 windmolens met een minimale geluids
overlast voor omwonenden;
2.
3.
4.

de afwijking van het zoekgebied is gering (minder dan 100m);
voor de begrenzing van het zoekgebied in de Verordening ruimte is destijds in deze omgeving
niet consistent 1 km van de snelweg aangehouden;
dit project preludeert op de Omgevingsvisie en Omgevingswet waarbij de uitkomst van het inter
actieve proces belangrijker wordt geacht dan de feitelijke regel.

Met de verschillende ontwikkelaars is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin via een bijdrage
in het landschapsfonds van de betreffende gemeenten wordt voldaan aan de kwaliteitsverbetering van
het landschap zoals de Vr vereist.
Ten slotte stelt de verordening dat wanneer een ontwikkeling buiten NNB-gebied mogelijk wordt ge
maakt die wel leidt tot aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van het NNB (overdraai
of geluidseffecten), deze negatieve effecten dienen te worden gecompenseerd. Deze benodigde com
pensatie is in het inpassingsplan berekend (4,2 hectare) in de anterieure overeenkomst met de ontwik
kelaars zijn afspraken gemaakt over de benodigde financiële compensatie. Hiermee past de ontwikke
ling van de windturbines binnen het provinciaal beleid.

2.4

Proces

Voor een toelichting op het proces wordt volledigheidshalve verwezen naar het MER, hoofdstuk 4 en
het provinciaal inpassingsplan, hoofdstuk 2 en 4.
De aanleiding voor het proces ligt in afspraken van de regio West-Brabant in 2011. De regio heeft
toen een bod geformuleerd voor windenergie en dat samen met de provincie Noord-Brabant aange
boden aan het Rijk in het kader van Wind op Land 2020. Binnen die opgave is destijds aangegeven
dat er 100MW kan worden gerealiseerd in de A16-zone.
In maart 2015 hebben de 4 gemeenten geconstateerd dat het geen eenvoudige opgave is en dat er
veel gemeenschappelijke belangen zijn. Dit heeft geleid tot het verzoek van de gemeenten aan de
provincie om een inpassingsplan op te stellen. Provincie en gemeenten hebben een globaal proces
ontworpen en vastgelegd in het convenant van 1 december 2015. In de aanloop naar en het conve
nant zelf is kenbaar gemaakt wat de belangen van partijen zijn en hun verantwoordelijkheden. Iedere
gemeente had bestuurlijk voorkeuren voor locaties maar wilden ook dat lokale participatie zou wor
den geborgd. Ook wilden de gemeenten een nauwe samenwerking met de provincie om te komen tot
een besluit van PS, een proces waarbij er voldoende ruimte was voor bestuur en belangengroepen
om mee te denken. Er is gekozen voor een open planproces met veel contactmomenten met belangen
groepen en omwonenden. De provincie is verantwoordelijk voor het inpassingsplan, de gemeenten
zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de lokale participatie. Er zijn diverse interactiemomenten
geweest.
In hoofdstuk 3.4 van het MER wordt de overdracht van bevoegdheden van Rijk naar provincie ver
klaard om een inpassingsplan opstellen voor de realisatie van meer dan 100 MW aan windenergie.
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Voor een opgave van minimaal 100 MW ligt normaal gesproken de bevoegdheid voor realisatie bij
het Rijk. Gemeenten en provincie hebben voor het project WindenergieA16 het Rijk verzocht die be
voegdheid over te dragen. Zo konden de 4 betrokken gemeenten en de provincie zelf verantwoorde
lijk blijven voor de realisatie van de regionale ambitie uit 201 1. De provincie heeft het Rijk gevraagd
de bevoegdheid over te dragen naar de provincie. Dat is op gebeurd op 14 september 201 6 ge
beurd. Provinciale Staten hebben op haar beurt op 20 januari 2017 de provinciale coördinatieregeling van toepassing verklaard voor dit project.
Er is een m.e.r.-procedure gestart om het milieubelang goed te borgen in het proces. Hierbij is als
startdocument een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, die voor eenieder ter inzage is
gelegd in de zomer van 2016. Ook is de Commissie-m.e.r. gevraagd te adviseren over de notitie.
In augustus 2016 is de fase NRD gestart, op 7 december 2016 is het NRD-rapport (Notitie Reikwijdte
en Detailniveau) door PS vastgesteld. In de het NRD zijn alle uitgangspunten voor het milieuonder
zoek vastgelegd en is ook het proces om te komen tot een voorkeursalternatief kenbaar gemaakt. Op
grond
In het volgende hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de 6 pijlers op basis waarvan het voorkeursalter
natief tot stand is gekomen. Nadere toelichting is ook gegeven in hoofdstuk 9.2 - Verdieping van het
grensoverschrijdend protocol is zijn de NRD en vervolgens ook in -hoofdstuk 2 van het provinciaal inpassingsplan.
De Belgische overheid is bij de start van de NRD geïnformeerd over het voornemen van het project
Windenergie. Ook bij de volgende mijlpalen van het project is de Belgische overheid in de gelegen
heid gesteld zich te informeren en te reageren.

2.5

VKA

Het voorkeursalternatief (VKA) is in een iteratief proces tot stand gekomen op basis van onderstaande
6 pijlers:
Pijler 1: Sociale participatie (randvoorwaarde);
Pijler 2: Milieu (MER);
Pijler 3: Landschap en opstellingen (BKV);
Pijler 4: Publiek en klankbord;
Pijler 5: Projectontwikkelaars en grondeigenaren (uitvoerbaarheid);
Pijler 6: Politiek en stuurgroep3.
Zie hoofdstuk 2 van het Inpassingsplan en hoofdstukken 8 en 9 van het MER voor meer informatie om
trent de totstandkoming van het VKA.

2.6

Procedure

Algemeen
Onderdeel van de afspraken die gemaakt zijn tussen het Rijk en de provincie Noord-Brabant is dat het
windproject uiterlijk in 2020 in uitvoering moet zijn. Dat houdt in dat de voor dit project benodigde
vergunningen en het inpassingsplan in 2018 afgerond moet zijn. De vergunningen hebben de ontwik
kelaars nodig om een subsidie te kunnen verkrijgen op grond van het Besluit Stimulering Duurzame
Energieopwekking (SDE, zie hierna in paragraaf 2.7). De ontwikkelaars kunnen dan in 2019 een turbineleverancier selecteren en in 2020 met de bouw van hun deel van het windpark starten.
Vooroverleg en voorbereiden vergunningaanvragen projectontwikkelaars

3

Bestuurlijke klankbordgroep bestaande uit gedeputeerde en wethouders.
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Het proces om te komen tot het VKA (zie hiervoor in paragraaf 2.5) is in 2017 doorlopen. Het VKA is
de basis voor het inpassingsplan en de vergunningaanvragen van de ontwikkelaars. Zodoende kon
de besluitvorming voor het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen pas in het voorjaar van
201 8 starten. Op basis van een concept ontwerp van het inpassingsplan zijn andere bestuursorganen
en maatschappelijke instanties in de gelegenheid gesteld om een overlegreactie in te dienen. Hiermee
heeft het provinciebestuur invulling gegeven aan het wettelijke vereiste van art. 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro). De verkregen overlegreacties hebben tot enkele aanpassingen in het ont
werp van het inpassingsplan geleid, zoals is weergegeven in de Nota van Overleg die als bijlage 3
bij de toelichting van het inpassingsplan is opgenomen.
Tevens zijn in de periode van het vooroverleg de ontwikkelaars in de gelegenheid gesteld om een ver
gunningaanvraag voor te bereiden. De ontwikkelaars konden immers pas na het moment dat het VKA
was gekozen een concreet plan uitwerken voor hun betreffende turbinelocaties. De ontwikkelaars heb
ben daarom tot en met april 2018 de tijd gekregen om een ontvankelijke vergunningaanvraag in te
dienen.
Terinzagelegging ontwerpbesluiten in zomerperiode
Naar aanleiding van de overlegreacties en op basis van de ontvangen vergunningaanvragen van de
ontwikkelaars zijn de ontwerpbesluiten van het inpassingsplan en de omgevingsvergunningen in juni
gereed gemaakt. De periode voor terinzagelegging is gestart op 19 juni 2018 en daarmee ruim
schoots voor de start van de zomervakanties in de regio zuid (start 7 juli 201 8). Ook de informatie
avonden voor het publiek (21 en 27 juni) zijn om die reden voor de start van de vakantieperiode ge
organiseerd. Daarnaast is in april reeds het digitale MER online gezet op https://merwindenergieal 6.brabant.nl waardoor de informatie al in een vroeg stadium in te zien was.
Nog los van de omstandigheid dat geen rechtsregel zich ertegen verzet om de terinzagelegging van
ontwerpbesluiten in de zomerperiode te laten plaatsvinden, kon bovendien eenieder via de websites
www.ruimtelijkeplannen.nl en http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/ langs digitale weg kennis nemen
van de stukken. Niet valt in te zien dat deze werkwijze ertoe heeft geleid dat een belanghebbende
hierdoor niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze kenbaar te kunnen maken.

2.7

Economische uitvoerbaarheid

Het initiatief wordt gefinancierd door de verschillende ontwikkelaars. De investeringen voor de aanleg
van de windturbines, toegangswegen, kabels en transformatorstations worden gedragen door de initi
atiefnemer. De ontwikkelaars verdienen de investeringen terug door de verkoop van de opgewekte
elektriciteit. Voor de totstandkoming van dit windpark zal een subsidie op grond van de Subsidierege
ling Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd worden. Met de SDE+ vult het Rijk de elektriciteitsopbrengsten voor de ontwikkelaars aan tot het basisbedrag dat nodig is om de investering terug te kun
nen verdienen binnen een redelijke termijn.
SDE+ Subsidie
Op het moment dat de vergunningen verleend zijn, kan een ontwikkelaar subsidie aanvragen. Dit is
een instrument van de Rijksoverheid om de opwekking van duurzame energie te stimuleren, door een
vergoeding van de onrendabele top van duurzame energie (het verschil in kosten en elektriciteitsopbrengst met grijze stroom). In de besluitvorming voor het inpassingsplan speelt de toekenning van sub
sidie alleen een rol in het kader van de economische haalbaarheid. Het uiteindelijke subsidiebedrag is
nog niet bekend en is onder andere afhankelijk van het op het moment van indienen van de subsidie
aanvraag geldende subsidie regime en de elektriciteitsprijs. In de subsidiebeschikking wordt een zoge
noemd basisbedrag vastgesteld voor de gehele looptijd (15 jaar) van de beschikking. De uiteindelijk
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uit te keren subsidie is gelijk aan het basisbedrag minus de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit.
Omdat de elektriciteitsprijs van jaar tot jaar kan verschillen, zal ook de subsidie van jaar tot jaar ver
schillen. De keuze van de rijksoverheid voor deze systematiek staat in het kader van deze besluitvor
mingsprocedure voor dit project niet ter discussie. De SDE+ is een subsidieregeling die zodanig is
vormgegeven dat ze binnen de Europese staatssteunregels past. De regeling is goedgekeurd door de
Europese Commissie. Van ongeoorloofde staatssteun is dus geen sprake.

2.8

Planschade

Van planschade kan sprake zijn indien het nieuwe planologisch regime nad3.5eliger wordt ten op
zichte van het eerdere regime en deze verslechtering ertoe leidt dat een omwonende daardoor
schade, in de vorm van waardevermindering van het onroerend goed, leidt. Waardevermindering kan
zich voordoen wanneer sprake is van een vermindering van het woon- en leefgenot, of wanneer
nieuwe planologische beperkingen worden gesteld aan het gebruik of de bouwmogelijkheden van het
onroerend goed.
Aparte procedure
Voor het bepalen van de vraag of voor individuele gevallen sprake is van planschade, en (zo ja) hoe
groot de omvang van deze schade is, kent de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een aparte procedure.
Belanghebbenden die menen in aanmerking te komen voor planschade kunnen na het vaststellen van
het inpassingsplan, hiertoe een verzoek doen bij het gemeentebestuur van de betreffende gemeente.
Het inpassingsplan treedt in werking nadat de beroepstermijn tegen de besluiten is afgelopen, tenzij
beroep is ingesteld en bij voorlopige voorziening om een schorsing van het in werking treden van het
inpassingsplan is gevraagd. In dat geval treedt het inpassingsplan in werking als het verzoek om voor
lopige voorziening door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) wordt afge
wezen, dan wel - indien de voorlopige voorziening wordt toegekend- op het moment dat de ABRvS
einduitspraak doet op de ingestelde beroepen. In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft een
onafhankelijk gerenommeerd bureau voorafgaand aan deze procedure een inschatting gemaakt van
de te vergoeden planschade. Tussen de provincie, de betrokken gemeenten en de ontwikkelaars zijn
afspraken gemaakt over het vergoeden van toekomstige planschadeclaims in de anterieure overeen
komst.
Economische uitvoerbaarheid
Met de ontwikkelaars is een planschadeovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst is gesloten tussen
de ontwikkelaars en de provincie Noord-Brabant als het bevoegd gezag. Hierin is vastgelegd dat toe
komstige planschadeclaims door de ontwikkelaars zullen worden vergoed. Een planschadeclaim
wordt alleen uitgekeerd als deze aannemelijk is gemaakt en beoordeeld door een onafhankelijke in
stantie. Voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst, is een taxatie gemaakt waarin de
hoogte van het mogelijke planschadebedrag is begroot (zie hiervoor). De ontwikkelaars hebben op
basis van deze taxatie voldoende financiële middelen gereserveerd om eventuele planschadeclaims te
kunnen voldoen. De financiële uitvoerbaarheid van het plan is, mede hierdoor, zeker gesteld.

2.9

Lokale participatie

Voor een toelichting op dit onderwerp wordt volledigheidshalve verwezen naar hoofdstuk 4 van het
provinciaal inpassingsplan.
Het begrip lokale participatie heeft in de loop van het project vorm en inhoud gekregen. In $2.4 (van
dit document) is aangegeven dat bij aanvang van het project in december 2015 er alleen een ambitie
bestond over lokale participatie, toen nog genaamd sociale participatie. Gaandeweg is onder verant
woordelijkheid van de gemeenten en in samenwerking met lokale stichtingen, wijk-en dorpsraden en

19

ondersteuning vanuit de samenwerking Enpuls - Provincie het begrip lokale participatie gedefinieerd
en uitgewerkt. Bij het tekenen van de Green Deal in april 201 7 werd duidelijk waar lokale participatie
zich toe zou beperken.
Lokale participatie werd in de Green deal gekaderd tot een drietal onderwerpen:
»

25% juridisch en financieel eigendom van een windmolen

»

Verschil in leges lokaal - provinciaal

»

^0,50 NWEA bijdrage per geproduceerd MWh

Belangrijk argument voor de Green deal in deze fase van het project is het creëren van een level play
ing field voor alle potentiele ontwikkelaars en hen de gelegenheid geven mee te doen en waar nodig
kanttekeningen kenbaar te maken. Dat is ook gebeurd. Hiermee is voorkomen dat partijen elkaar be
concurreren op lokale participatie en dat er voor burgers en belanghebbenden een onbegrijpelijke
mengeling van soorten en vooral door individuele belangen van ontwikkelaars bepaalde omvang van
lokale participatie zou ontstaan.
Alle potentiele ontwikkelaars, betrokken lokale stichtingen, wijk- en dorpsraden, gemeenten en provin
cie hebben de Green Deal ondertekend. Uitzondering zijn de Brabantse Milieu Federatie, C.V. Treeport U.A, C.V. BRES U.A., Rijkswaterstaat en ZLTO, Zij ondersteunen de lokale participatie maar heb
ben ieder om eigen reden een steunbetuiging ingediend.
Lokale participatie als meerwaarde voor de omgeving is een principiële keuze. De ontwikkeling van
windmolens leidt ertoe dat de lokale omgeving ook kan profiteren van die ontwikkeling. Dat gebeurt
door een versnelling van de energietransitie mogelijk te maken voor en door de lokale betrokkenen en
door het beter verdelen van lusten en lasten in de omgeving.
Na de keuze voor het voorkeursalternatief, toen bekend was welke ontwikkelaars betrokken zouden
worden bij de realisatie, zijn de 3 green deal elementen voor lokale participatie verder uitgewerkt.
Toen kon per locatie uitgewerkt worden op welke wijze het bedoelde 25% eigendom en de afdrach
ten legeskostenverschil en NWEA bijdrage lokaal terecht zouden komen.
Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de plantoelichting van het provinciaal inpassingsplan en bijlage 2 van de plantoelichting voor de 3 opties.
Bepalend voor de uitwerking was de bereidheid van gemeenten en lokale stichtingen/wijk- en dorps
raden om op een of andere manier in collectief verband een windmolen te ontwikkelen (optie 1). Het
voorkeursalternatief heeft geleid tot een versnippering van windmolens per ontwikkelaar en windpark.
In plaats van het ideaal van 7 windmolens (is 25% van 28) is er uiteindelijk maatwerk per ontwikke
laar/ windpark gerealiseerd. Binnen de A1 6-zone is gekozen om zoveel als mogelijk een gelijke
werkwijze te hanteren en samen te werken. Om die reden is in deze fase ervoor gekozen om samen
het Energiefonds Brabant als professionele partner in de arm te nemen. Daarmee is de financiering
van de ontwikkelfase gegarandeerd. De participatie van de omgeving in de exploitatiefase staat nog
open. De huidige vorm is een tussenoplossing die tijd biedt en het mogelijk maakt om op een later mo
ment de juiste eindvorm per kern te vinden en participatie te optimaliseren.
De 4 gemeenten hebben voor een zoveel als mogelijk gemeenschappelijke aanpak gekozen. Ambte
lijk is een werkeenheid geformuleerd die met steun en deskundigheid van het Energiefonds Brabant,
inzet van Enpuls BV/sociale innovatie een pakket van 3 opties (zie plantoelichting bijlage 2) bespreek
baar hebben gemaakt waarbij de drie eerdergenoemde onderwerpen (eigendom, leges en NWEA
bijdrage) zijn uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de invulling van lokale participatie zoals die er nu ligt en
door alle partijen wordt gedragen.

20

De stichtingen in Zundert, Moerdijk en Drimmelen hebben de invulling van lokale participatie met de
betrokken ontwikkelaars en het EFB vastgelegd. De gemeente Breda heeft, in overleg met de aan de
A16 liggende wijk- en dorpsraden de invulling van de lokale participatie met betrokken ontwikkelaars
en het EFB gecoördineerd. In alle gevallen is lokaal maatwerk mogelijk gebleven en worden 100X
van de revenuen ingezet als hefboom voor de energietransitie in de omgeving. De í 0,50 per MWh
komt ten goede aan bewoners die binnen de geluidscontour ^47DBLden en^42DBLden wonen.
De provincie heeft de afspraken over lokale participatie met ontwikkelaars vastgelegd in anterieure
overeenkomsten

2.10

Overig

Algemeen
Een aantal zienswijzen hebben betrekking op de situatie rond de repowering van de Belgische wind
molens van Electrabel net over de grens bij Hazeldonk/Zundert en de monitoring en handhaving.
Repowering Belgische windmolens.
Aan de Belgische zijde bevinden zich 6 windmolens van Electrabel. In een laat stadium van de plan
vorming werd duidelijk dat deze windmolens opgeschaald (repowering) gaan worden. Ten zuiden
van de bestaande 6 windmolens wordt een nieuwe (zevende) windmolen ontwikkeld. De effecten van
de repowering van de Belgische windmolens t.a.v. geluid en slagschaduw zijn in een oplegnotitie bij
inpassingsplan inzichtelijk gemaakt en worden gepubliceerd met de stukken voor provinciale staten.
De oplegnotitie maakt geen deel uit van het MER en slechts ter informatie. De ontwikkeling aan Belgi
sche zijde betreft een aparte inrichting en staat los van de besluitvorming van het inpassingsplan
Windenergie A16.
Monitoring en handhaving
De monitoring en handhaving maken geen deel uit van de besluitvorming van het inpassingsplan. De
provincie is echter voornemens om een strategie monitoring en handhaving op te stellen. Eerder zijn al
op 10 plaatsen in het plangebied geluidsmetingen uitgevoerd om de nulsituatie vast te leggen. De re
sultaten van deze metingen en de (frequentie van) herhalingen zullen worden vastgelegd in deze stra
tegie. Ook m.e.r.-procedure kent een verplichte evaluatie waarin de effecten zoals beschreven in het
MER geëvalueerd worden.
Radarverstoring
Ten tijde van het GS-besluit over deze Nota van Zienswijze is er nog geen advies ontvangen van De
fensie over radarverstoring. Om die reden is het positieve advies van Defensie over het VKA van no
vember 201 7 gehanteerd. Zodra het advies van Defensie beschikbaar is zal het effect op de omgevingsvergunning onderzocht worden.
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3.

Omgevingsvergunningen en MER

3.1

Omgevingsvergunning

3.1.1

Woningen LPM terrein

In het inpassingsplan wordt rekening gehouden met de geldende wet- en 3.3regelgeving zoals die
luidt ten tijde van het vaststellen ervan. Momenteel is de stand van zaken rondom het inpassingsplan
Logistiek Park Moerdijk (LPM) zoals indiener ook geeft. Het inpassingsplan is vastgesteld en in werking
getreden, zij het dat tegen de vaststelling ervan nog een beroepsprocedure aanhangig is bij de Afde
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer de uitkomst van die beroepsprocedure is te
verwachten, is momenteel nog niet bekend. Daarom wordt bij het vaststellen van dit inpassingsplan
ervan uitgegaan dat de betreffende woningen waar indiener naar verwijst onder het overgangsrecht
zijn gebracht van het inpassingsplan voor LPM en dat de bewoning ervan binnen 10 jaar wordt beëin
digd. Wanneer uit de beroepsprocedure tegen het inpassingsplan voor LPM volgt dat het planonderdeel van de betreffende woningen herleeft, dan is het aan het provinciebestuur om te oordelen of die
nieuwe situatie tot een heroverweging noopt te aanzien van het toekennen van de bestemming voor
de nieuwe windturbines in dit inpassingsplan. De toets voor wat betreft de omgevingsvergunningen
voor de nieuwe windturbines is in zoverre afwijkend van die voor het inpassingsplan, dat in het kader
van de bescherming van het milieu het feitelijke gebruik van de woningen in kwestie en niet de plano
logische status daarvoor bepalend is. Ook de Commissie voor de m.e.r. heeft hierop gewezen in het
advies over het MER. Dat is de reden dat de omgevingsvergunningen ten aanzien van de aspecten
'geluid' en 'slagschaduw' worden aangevuld met maatwerkvoorschriften.

3.2

Antwoorden MER

3.2.1

Algemeen

In het MER is inzicht gegeven in de milieueffecten van windenergie in de A1 6-zone voor de woon- en
leefomgeving en de gezondheid als gevolg van geluid, slagschaduw en veiligheidsrisico's. Daarnaast
is inzicht gegeven op het effect op gezondheid anders dan voornoemde aspecten. Ook effecten op
bodem, water, archeologie, ecologie en landschap zijn inzichtelijk gemaakt.
Bandbreedte
Het provinciaal inpassingsplan en de omgevingsvergunningen worden niet toegespitst op één windturbinetype, maar op algemene kenmerken. Er is daarom een bandbreedte voor de ashoogte, de rotordiameter en de tiphoogte mogelijk gemaakt.
Ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' t/m '- 4' in het PIP is dat:
Ashoogte:
minimaal 122 meter, maximaal 142 meter.
Rotordiameter:
Tiphoogte:

minimaal 136 meter, maximaal 150 meter.
minimaal 190 meter, maximaal 210 meter.

Ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 5' in het PIP is de bandbreedte:
Ashoogte:
minimaal 90 meter, maximaal 1 10 meter.
Rotordiameter:
minimaal 90 meter, maximaal 1 10 meter.
Tiphoogte:

minimaal 135 meter, maximaal 165 meter.
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Ten behoeve van deze bandbreedte zijn voor het VKA aanvullende onderzoeken uitgevoerd voor ge
luid (bijlage O), slagschaduw (bijlage P) en externe veiligheid (bijlage Q), die inzicht geven in de on
der- en bovengrens van de bandbreedte en aantonen dat deze voldoen aan de wettelijke eisen.
Met behulp van deze bandbreedte worden de minimaal en maximaal te verwachten milieueffecten
van het VKA in beeld gebracht. Nadat er in een later stadium definitief is gekozen voor een windturbinetype, zijn de exacte te verwachten effecten te analyseren. Deze effecten zullen zich sowieso bevin
den binnen de, in de aanvullende onderzoeken onderzochte, minimale en maximale effecten.
Gezondheidsaspecten
In het MER wordt een kwalitatieve beschouwing gegeven van mogelijke gezondheidseffecten van
windturbines, anders dan geluid, slagschaduw en veiligheid. Uit deze beschouwing blijkt dat mogelijk
significante gezondheidseffecten als gevolg van windturbines met name voortkomen uit geluidsbelas
ting. De link tussen geluid en gezondheid is in het akoestisch rapport bij het MER (Bijlage A) tot uiting
gebracht middels de Gezondheidseffectscreening (GES).
Gevoelige objecten
Onder geluidsgevoelige objecten worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen,
verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagens
tandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. (Bron: Wet geluidhinder).
Bedrijfsgebouwen, loodsen, kassen en akkers zijn geen gevoelige objecten voor wat betreft geluid- en
slagschaduwbelasting. Voor deze gebouwen wordt wel getoetst t.b.v. externe veiligheidsrisico's.
De Nederlandse wet- en regelgeving kent geen bescherming toe aan buitenruimten, anders dan aan
recreatieterreinen, omdat de verblijfsduur van individuele personen veelal te kort is om negatieve effec
ten te kunnen ondervinden als gevolg van mogelijke geluid- en slagschaduwhinder.
3.2.2

Geluid

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) zijn de eisen opgenomen waaraan windturbi
nes in Nederland dienen te voldoen. De geluidnormen zijn opgenomen in artikel 3.14a. Hierin is vast
gelegd dat een of meer windmolens van dezelfde inrichting op de gevel van geluidsgevoelige bebou
wing (bijvoorbeeld woningen) dienen te voldoen aan de norm van ten hoogste 47 dB Lden en aan de
norm van ten hoogste 41 dB Lnight. In de praktijk geldt vrijwel altijd dat, als aan de Lden 47 dB-norm is
voldaan, ook aan de Lnight 41 dB norm wordt voldaan. Daarom is deze 41 dB Lnight-contour niet apart
getekend in de figuren bij het MER. Wel is voor de omliggende woningen de Lnight-waarde berekend.
In de Nederlandse wetgeving wordt uitgegaan van gemiddelden. Lden is een speciaal gemiddelde
(den staat hierbij voor Day-Evening-Night), waarbij de avond- en nachtperiode zwaarder meetellen
door een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB. Door deze straffactoren komt geluidsbelasting van
47 dB Lden effectief overeen met een max. piekbelasting van 45/46 dB.
De geluidsnormen, die mede bepalend zijn voor de afstand tussen geluidsgevoelige bebouwing en de
windmolens, garanderen niet dat omwonenden geen enkele hinder ondervinden. De systematiek van
het Activiteitenbesluit brengt met zich mee dat op grond van artikel 3.14a, derde lid, van dit besluit
het bevoegd gezag in bijzonder lokale omstandigheden verdergaande bescherming kan bieden via
maatwerkvoorschriften.
Bij alle woningen van derden dient te worden voldaan aan de wettelijke norm. Voor woningen die be
horen tot de sfeer van de inrichting (bedrijfswoningen) hoeft niet getoetst te worden aan de norm.
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In het MER Windenergie A16 is tevens inzicht gegeven in de te verwachte geluidsbelasting onder de
wettelijke norm. Hiervoor is gewerkt met de 42 dB Lden. Dit is een gebruikelijke waarde in milieueffectrapportages voor windprojecten. De 42 dB Lden staat los van de 41 dB Lnight norm.
In het overzicht van immissiewaarden (te vinden in Bijlage O) zijn alle gevoelige objecten opgenomen
waar als gevolg van de bovengrens van de bandbreedte van het VKA een jaargemiddelde geluidsbe
lasting optreedt van tenminste 40 dB Lden. Deze grens is gekozen om het aantal gepresenteerde wo
ningen overzichtelijk te houden.
Volgens het Activiteitenbesluit wordt cumulatie met andere windturbines en geluidsbronnen niet be
schouwd bij toetsing aan de norm. Het bevoegd gezag kan in bijzondere omstandigheden of in ver
band met cumulatie met andere windparken maatwerk toepassen. De provincie Noord-Brabant wenst
met cumulatie in zoverre rekening te houden dat getoetst wordt aan de gezamenlijke geluidscontour
van alle inrichtingen die in het PIP mogelijk worden gemaakt.

Laagfrequent geluid
Voor laagfrequent geluid (LFG) als gevolg van windmolens bestaat geen wettelijk toetsingskader.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat in de norm uit het Activiteitenbesluit rekening wordt gehouden
met laagfrequent geluid (frequenties beneden 20 Hz), dat een onderdeel van het geluidsspectrum van
windmolengeluid is. In het MER wordt laagfrequent geluid niet apart beschouwd omdat het een inte
graal onderdeel uitmaakt van de beoordeling van de Lden normering. In 2014 heeft de Staatssecretaris
van I&M in een brief aan de Tweede Kamer, onderbouwd met twee onderzoeken van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een literatuurstudie naar laagfrequent geluid door Bureau
LBP/Sight. Hierin wordt aangegeven dat de huidige norm voor windturbines en bijbehorende reken
en meetvoorschriften voldoende bescherming bieden tegen laagfrequent geluid.
Cumulatie geluidsbronnen
Het plangebied voor windenergie ligt aan weerszijden van de rijksweg A16. Het is de verwachting
dat veel woningen nabij de nieuwe windturbines ook belast worden door wegverkeersgeluid. Op di
verse locaties zal ook ander geluid optreden, zoals spoorweggeluid, industriegeluid of geluid van be
staande windturbines. Om cumulatie van geluidsbronnen inzichtelijk te maken wordt de rekenmethode
uit Bijlage 4 van activiteitenregeling: Reken- en meetvoorschrift windturbines, hoofdstuk 4 gebruikt.
Deze optelling rekent alle geluidsbelastingen om naar een geluidsbelasting vanwege wegverkeer die
dezelfde hinderbeleving kent. Volgens het Activiteitenbesluit wordt cumulatie met andere windturbines
en geluidsbronnen niet beschouwd bij toetsing aan de norm. Zoals hierboven aangegeven wordt met
cumulatie in zoverre rekening gehouden dat getoetst wordt aan de gezamenlijke geluidscontour van
alle inrichtingen die met het PIP mogelijk worden gemaakt.
In het MER is gekeken naar de toename van het opgetelde geluidsniveau. Hiervoor is een beoorde
lingscriterium opgesteld aan de hand van de GES-methodiek, waarbij GES staat voor gezondheidseffectscreening.
Cumulatie Belgische windturbines
In het kader van cumulatie van verschillende geluidsbronnen is ook cumulatie van geluid met de wind
turbines op Belgisch grondgebied inzichtelijk gemaakt. Volgens het Activiteitenbesluit wordt cumulatie
met andere windturbines en geluidsbronnen niet beschouwd bij toetsing aan de norm.
Opschaling Belgische windturbines WP Hoogstraten
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Hoewel het op te schalen Windpark Hoogstraten meer geluid produceert dan het oude is de toename
van de cumulatieve geluidsbelasting bij geen enkele Nederlandse woning meer dan 1 dB, een niet of
nauwelijks waarneembare toename. Bij geen van de onderzochte woningen is het geluid van de be
staande windturbines (al dan niet de opschaling meerekenend) de grootste component van het cumu
latieve geluid.
Rekenmodel
Het gebruikte rekenmodel is GeoMilieu V4.30. Een rekenmodel betreft een theoretische benadering
van de werkelijkheid. Het rekenmodel is gebaseerd op de vigerende wetgeving.
Overheersende windrichting
Het effect van een overheersende windrichting zit wel verwerkt in de rekenmethode (en ook in het soft
warepakket GeoMilieu). Dit effect wordt echter pas meegenomen bij een afstand groter dan 10x (as
hoogte + ontvangerhoogte). Reden dat de windrichting pas op grote afstand is meegenomen is dat
geluid logaritmisch gemiddeld wordt. Hierdoor vallen de verschillen als gevolg van de windrichting
(die op een gegeven moment aanzienlijk kunnen zijn) weg in het jaargemiddelde.
Voor ontvangerpunten gelegen binnen de afstand 10x (ashoogte + ontvangerhoogte) gaat de reken
methode voor windturbines van de Reken- en meetvoorschrift Windturbines uit van meewindcondities
in iedere richting. De immissiewaarden worden berekend als ware in alle richtingen rondom het wind
park er sprake is van meewindcondities (met een windrichting van het windpark naar de woningen
van appellanten).
Wetgeving andere landen
Voor het project windenergie A16-zone wordt gewerkt met de normstelling zoals deze is vastgelegd in
de Nederlandse wetgeving. Daarnaast is in het MER ook inzicht gegeven onder de norm, en tevens
voor facetten waar de Nederlandse geluidregelgeving geen specifieke geluidsnormen voor kent, zo
als cumulatie van geluidsbronnen.
Er is in Nederland geen algemene norm voor de afstand tussen windmolens en woningen. Vaste af
standen hebben het nadeel dat dit geen bescherming geeft tegen geluidsbelasting. Immers, er zijn veel
verschillende windturbines met verschillende geluidsproducties.
Effecten op gewas, vee en paarden
Er is geen onderzoek bekend waaruit een verband blijkt dat windturbines effect hebben op dierenwel
zijn en de gezondheid van dieren door de realisatie van een windpark. Hierbij is nog van belang dat
in de uitspraak ABRvS 4 mei 2016 (nr. 201504506/1) de ABRvS - onder verwijzing naar het deskundigenbericht dat in deze procedure was uitgebracht - verder heeft geoordeeld dat niet aanneme
lijk is dat geluid van windturbines leidt tot effecten (stress) op paarden.
3.2.3

Slagschaduw

In artikel 3.12 van de Activiteitenregeling milieubeheer is ten behoeve van het voorkomen of beperken
van slagschaduw bepaald dat een windturbine voorzien moet zijn van een automatische stilstandvoorziening die de windturbine afschakelt indien meer slagschaduw optreedt dan de wettelijke norm toe
staat. De norm stelt dat ter plaatse van gevoelige objecten gemiddeld niet meer dan 17 dagen per
jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag (17 x 20 minuten s 5 uur en 40 minuten per jaar) slag
schaduw kan optreden. Een windturbine is daarom altijd voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de windmolen tijdig afschakelt om te voorkomen dat de norm voor slagschaduw wordt
overschreden.
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Bij alle woningen van derden dient te worden voldaan aan de wettelijke norm (5 uur en 40 minuten
slagschaduw per jaar). Voor woningen die behoren tot de sfeer van de inrichting (bedrijfswoningen)
hoeft niet getoetst te worden aan de wettelijke norm.
Cumulatie windturbines
Volgens het Activiteitenbesluit wordt cumulatieve slagschaduw met andere windturbines, waaronder
bestaande Nederlandse en Belgische windturbines, niet beschouwd bij toetsing aan de norm.
Met cumulatie wordt in zoverre rekening gehouden dat getoetst wordt aan de gezamenlijke slagschaduwcontour van alle inrichtingen die met het PIP mogelijk worden gemaakt.
Opschaling Belgische windturbines WP Hoogstraten
Het op te schalen windpark Hoogstraten produceert meer slagschaduw dan het oude. Bij 18 wonin
gen in Nederland neemt de slagschaduwduur toe door het opgeschaalde windpark, waarbij bij 3 wo
ningen de slagschaduwduur met meer dan 9 uur per jaar toeneemt. De Belgische windmolens zouden
aan de Nederlandse wetgeving moeten voldoen. De provincie Noord-Brabant is voornemens om sa
men met de gemeente Zundert en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant het gesprek hierover
aan te gaan met de Belgische autoriteiten.
Effecten op gewas, vee en paarden
Er is geen onderzoek bekend waaruit een verband blijkt dat windturbines de groei van agrarische ge
wassen negatief beïnvloedt. Daarbij speelt mee dat de omvang van de slagschaduw van het rotorvlak, ten opzichte van de omvang van de landbouwpercelen, beperkt is.
Er is geen onderzoek bekend waaruit een verband blijkt dat windturbines effect hebben op dierenwel
zijn en de gezondheid van dieren door de realisatie van een windpark. Hierbij is nog van belang dat
in de uitspraak ABRvS 4 mei 2016 (nr. 201504506/1) de ABRvS - onder verwijzing naar het deskundigenbericht dat in deze procedure was uitgebracht - verder heeft geoordeeld dat niet aanneme
lijk is dat slagschaduw van windturbines leidt tot effecten (stress) op paarden.
3.2.4

Externe veiligheid

De windturbines kunnen een risico verhogend effect hebben op nabijgelegen gebouwen, installaties
en infrastructuur. Om voor het project te bepalen welke onderwerpen relevant zijn, is de maximale
werpafstand bij overtoeren van de windturbines in kaart gebracht en daarbinnen de onderwerpen ge
definieerd die relevant zijn.
(Beperkt) Kwetsbare objecten
De normstelling omtrent windturbines en objecten waar personen verblijven volgt uit het Activiteitenbe
sluit:
»

»

Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object,
veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, mag niet hoger zijn
dan 10-6 per jaar.
Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object,
veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, mag niet hoger zijn
dan 10-5 per jaar.

Bovengenoemde plaatsgebonden risico's zijn te vertalen in risicocontouren. Op de 10'6 contour heeft
een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, een kans op overlijden
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van één keer in de miljoen jaar als rechtstreeks gevolg van een falende windturbine. Op de 10'5 con
tour is deze kans één keer in de honderdduizend jaar.
Voor het VKA zijn de risicocontouren in relatie tot (beperkt) kwetsbare objecten op kaart weergege
ven. Wanneer dergelijke objecten zich niet binnen de contouren voordoen, wordt voldaan aan het
Activiteitenbesluit.
Infrastructuur
Voor de windturbines die overdraaien op de openbare weg zijn de risico's van de windturbines in
kaart gebracht en is de trefkans berekend. Deze is vervolgens getoetst aan het Individuele Passanten
Risico (IPR) en Maatschappelijk Risico (MR). Geconcludeerd is dat gelet op de aard van de wegen
waar de verschillende windturbines overdraaien het niet realistisch is dat het IPR en MR worden over
schreden.
IJ svorming
Windturbines worden uitgerust worden met ijsdetectie. Wanneer ijsafzetting plaatsvindt, stopt de
windturbine en draait deze indien gewenst naar een vooraf ingestelde stand (bijv. parallel aan de
weg zodat de afstand tot de weg zo groot mogelijk is). De windturbines worden vervolgens pas weer
in bedrijf genomen wanneer visueel is vastgesteld dat er geen ijs meer op de bladen is.
3.2.5

Landschap

De provincie Noord-Brabant en de vier gemeenten hebben zich duurzaamheidsdoelsfellingen gesteld.
Om deze doelstellingen te bereiken wordt het opwekken van duurzame energie d.m.v. windturbines
binnen de regio als noodzakelijk geacht. Een consequentie van deze keuze is dat windturbines altijd
binnen een bestaand landschap komen te staan en dat men in meer of mindere mate zicht heeft op de
windturbines.
Windturbines hebben een impact op het landschap. Deze impact wordt veelal als negatief ervaren.
Vaak spreekt men van het verlies van uitzicht of visuele overlast. Echter, de wijze waarop windturbines
worden geplaatst, bijvoorbeeld ten opzichte van een landschapsstructuur of ten opzichte van elkaar,
kan bijdragen aan de leesbaarheid van een opstelling. Het gaat in dat kader niet zo zeer om land
schappelijke inpassing, maar om het landschappelijke beeld dat ontstaat.
In het MER zijn de verschillende opstellingsalternatieven beoordeeld op het thema landschap. Hoewel
er geen relevante wet- of regelgeving over landschap is, is dit wel kwalitatief beoordeeld aan de hand
van enkele landschaps- en ruimtelijke kwaliteit-specifieke criteria.
Positieve beoordelingscriteria landschap
Het beoogde Energielandschap Aló dat de provincie nastreeft bestaat nog niet, noch is het zichtbaar.
Er is daarom gekozen om de opstellingsalternatieven uit het MER niet te toetsten aan het (concept
voor het) Energielandschap Aló, maar aan hun 'Aansluiting bij de infrabundel A16/HSL'. Op die ma
nier is getoetst aan de bestaande situatie omdat de infrabundel A1 ó/HSL reeds als ruimtelijke structuur
aanwezig is in het gebied.
Deze aanpak geldt tevens voor het criterium 'Configuratie en herkenbaarheid'. Dit criterium is ingege
ven vanuit de Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap in de Verordening ruimte waarin
wordt gesteld dat "een bestemmingsplan moet aangeven hoe nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bijdra

gen aan de verbetering van de kwaliteit van het landschap". In dit geval gaat het om de maat en
schaal van het infralandschap, dat bij bepaalde opstellingsalternatieven beter leesbaar en herkenbaar
is dan bij andere opstellingen.
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Overigens zijn de MER-alternatieven en het VKA als gehele opstelling beoordeeld op criteria van land
schappelijke en ruimtelijke kwaliteit. Eén negatief aspect van een opstelling hoeft niet te beteken dat
de gehele opstelling negatief wordt beoordeeld op een criteria.
Obstakelverlichting
In relatie tot luchtvaartveiligheid dienen windturbines te worden voorzien van obstakelverlichting. Deze
verlichting kan vooral tijdens de nachtlichturen erg dominant overkomen en daarmee een rustig land
schapsbeeld verstoren. De mate waarin en de manier waarop obstakelverlichting dient te worden toe
gepast is sterk afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving.
Hoewel op voorhand nog niet vaststaat welk type obstakelverlichting wordt toegepast, is in het MER
toch een beoordeling gegeven voor het te verwachten effect van de obstakelverlichting. Wanneer een
opstelling slechts in beperkte mate met obstakelverlichting hoeft te worden uitgevoerd wordt deze
meer positief beoordeeld. Denk aan concentratie en clustering van windturbines.
Er hebben recent testen plaatsgevonden met het verminderen van de hoeveelheid en intensiteit van obstakelverlichting en de beleving van deze aanpassing door omwonenden. Uit de resultaten van de
tests blijkt dat er mogelijkheden zijn om de obstakelverlichting zodanig toe te passen dat de negatieve
effecten op de omgeving kleiner worden zonder dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van windparken voor de luchtvaart in het geding komt. Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) de herziene richtlijnen ten aanzien van verlichting van windturbines en windparken op het Neder
landse vasteland in relatie tot luchtvaartveiligheid gepubliceerd. Met deze publicatie wordt het moge
lijk gemaakt de lichtintensiteit van de verlichting op windturbines aan te passen.
Hoewel de provincie geen bevoegd gezag is omtrent de obstakelverlichting, hecht de provincie wel
grote waarde aan het toepassen van obstakelverlichting met de minst mogelijke overlast voor omwo
nenden en uniformiteit per windpark. De uitwerking van het verlichtingsplan dient dan ook vooraf met
de provincie afgestemd te worden. Na akkoord van de provincie en ILT kan het betreffende verlich
tingsplan worden toegepast.
Omdat de provincie geen bevoegd gezag is voor de obstakelverlichting, kan zij haar burgers geen
inspraak bieden via een formele procedure.
Nieuwveer
De bestaande windturbine op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer, ook wel
windmolen de Kroeten, zal in de nabije toekomst verwijderd worden (uiterlijk 2024).
De posities van de twee beoogde windturbines nabij de waterzuivering zijn in het MER-alternatief M2
- Kralensnoer driehoekjes onderzocht.
Het onderling verband tussen het cluster Zonzeel en de twee beoogde windturbines ter hoogte van de
waterzuivering Nieuwveer resulteert niet in een hoge mate van leesbaarheid en herkenbaarheid. Ech
ter door de beperkte onderlinge afstand en onmiskenbare visuele binding is de samenhang aantoon
baar en vormt het een cluster.
Hazeldonk
Voor wat betreft het gebied rondom Hazeldonk worden de windturbines geplaatst in een omgeving
waarin reeds meerdere windturbines zijn gesitueerd. Juist door die combinatie zijn de effecten op rust,
ruimte en natuur beperkt te houden ten opzichte van andere locaties waar geen windturbines of an
dere verstoring reeds aanwezig is.
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De huidige windturbines op en rondom Hazeldonk vormen reeds een onsamenhangende wolkopstelling van verschillende turbines en hoogtes, met name de Belgische turbines. De aanvulling van het be
staande cluster is grotendeels compact uitgevoerd en bouwt deels voort op de bestaande situatie.
Met de opstelling in het gebied rondom Hazeldonk is zo dicht mogelijk aangesloten bij de landschap
pelijke uitgangspunten en ontwerpprincipes uit de Beeldkwalifeifsvisie Windpark A 16. Daar waar voor
het VKA niet volledig de letter van de BKV is gevolgd, is dat het gevolg van locatie-specifieke omstan
digheden en de te maken afweging van de zes pijlers (waarvan landschap er één is) waarop het VKA
is gebaseerd.
De provincie en de gemeente achten het wenselijk om de verschijningsvorm van windturbines de in de
zelfde lijnopstellingen zoveel mogelijk op elkaar af te laten stemmen. Aansluiting zoeken bij de ver
schijningsvorm van bestaande windturbines op Nederlands en Belgisch grondgebied is slechts in be
perkte mate mogelijk. Qua dimensionering is ter hoogte van bedrijventerrein Hazeldonk getracht aan
te sluiten bij bestaande windturbines. Echter, verschil in regelgeving in Nederland en België resulteert
in verschillende obstakelmarkering en -verlichting.
Visualisaties
Voor de 1 1 MER-alternatieven zijn er vanuit 100 verschillende kijkpunten visualisaties gemaakt. Dit zijn
de zogenaamde 'bolfoto's, waarin de kijker 360 graden rond kan kijken, en waarin de windturbines
bewegend gemonteerd zijn. Deze visualisaties zijn te bekijken via de website http://www.windviz.com/a1 6/. Op verzoek van omwonenden zijn er voor het VKA enkele kijkpunten toegevoegd.
Deze visualisaties zijn te bekijken via de website http://www.windviz.com/a1 6r3/.
De dichtheid van kijkpunten is minder in het zuidelijk-deel van het plangebied. Daar zijn minder ge
schikte kijkpunten vanwege de grote aanwezigheid van bosschages.
3.2.6

Ecologie

De ecologische onderzoeken zijn uitgevoerd door een deskundig ecologisch adviesbureau. Het on
derzoek is zorgvuldig en omvangrijk uitgevoerd. Er is geen reden om aan te nemen dat bepaalde
(ecologische) aspecten niet of onzorgvuldig zijn onderzocht. Niet alle (ecologische) aspecten zijn ove
rigens benoemd, waar niet relevant of zonder effect zijn aspecten niet beschreven. In 201 8 hebben
nog aanvullende onderzoeken plaatsgevonden, de uitkomsten leiden niet tot negatievere resultaten.
Integendeel, door de aanvullende onderzoeken is de aanwezigheid van bepaalde soorten op diverse
locaties uitgesloten.
Door de realisatie van Windpark A1 6 zijn effecten te verwachten op de aanwezige flora en fauna.
Voor het overtreden van verbodsbepalingen, zoals sterfte van diverse vogelsoorten en vleermuizen,
zijn reeds de benodigde ontheffingen en vergunningen aangevraagd. Tevens zullen er diverse pas
sende mitigerende maatregelen worden toegepast om de overtreding van verbodsbepalingen te voor
komen en/of te verzachten.
Vogels
De effecten van de windturbines op (weide)vogels zijn bepaald door middel van diverse veldonder
zoeken, slachtofferonderzoeken, data van derden en expert judgement. Op basis van deze data is
bepaald welke vogelsoorten slachtoffer zullen worden en in welke ordergrootte. De voorziene slachtofferaantallen bestaan grotendeels uit soorten zonder duidelijke binding met het gebied (m.n. tijdens
de seizoenstrek). Het verschil tussen de noordelijke inrichtingen (15 slachtoffers per turbine per jaar)
en de zuidelijke inrichtingen (10 slachtoffers per turbine per jaar) komt doordat de aantallen lokale
vogelsoorten ten noorden van Breda hoger zijn.
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Voor broedvogels van de Rode Lijst, geldt dat windturbines in het algemeen slechts in beperkte mate
een verstorende invloed hebben op vogels die broeden. De effecten van mogelijke verstoring zijn zeer
beperkt en hebben geen significant negatieve effecten op betreffende populaties. Ook voor andere
soortgroepen zijn de mogelijke gevolgen van verstoring niet significant.
De aanleg en het gebruik van Windpark A1 6 leidt niet tot additionele aantasting van leefgebied van
in de omgeving broedende grutto's, de geplande windturbines liggen buiten de maximale verstoringsafstand van de grutto ^200m). Het gebruik van de windturbines leidt tot hooguit een verwaarloos
bare sterfte van grutto's in de weidevogelgebieden Rooskensdonk en Weimeren ^1 per slachtoffer
per jaar). De sterfte heeft geen invloed op de staat van instandhouding van de grutto.
Omdat het aantal risicovolle vliegbewegingen van de zeearend en de visarend door het plangebied
van Windpark A1 6 zeer beperkt zal zijn en het plangebied van Windpark A1 6 verder geen betekenis
heeft voor deze soorten, zijn effecten op deze soorten van de bouw en het gebruik van Windpark
A16 op voorhand met zekerheid uitgesloten.
Het is bekend dat gebieden langs de A16-zone in de winterperiode veel eendachtige, als smient en
wilde eend, voorkomen. De voorziene sterfte voor deze soorten is in ordergrootte weergegeven, voor
smient 3-10 slachtoffers per jaar en wilde eend 1 1-50 slachtoffers per jaar. De jaarlijkse sterfte van
deze soorten zal ruim onder de 1%-mortaliteitsnorm (respectievelijk ca. 3760 en 2089) blijven, waar
door met zekerheid gesteld kan worden dat de GSI van de populaties niet in het geding zal komen.
Het is niet uitgesloten dat de buizerd als aanvaringsslachtoffer zal vallen door de realisatie van Wind
park A16. Echter zullen de verwachte slachtofferaantallen beperkt blijven, in de ordergrootte van 1-2
per jaar. De jaarlijkse sterfte van deze soort zal ruim onder de 1%-mortaliteitsnorm (ca. 1000) blijven,
waardoor met zekerheid gesteld kan worden dat de GSI van de populatie niet in het geding zal ko
men.
In algemene zin is er sprake van een effectieve barrière als vogels door een windparkopstelling hun
voedsel- of rustgebied niet of moeilijk kunnen bereiken. Het plangebied ligt niet binnen belangrijke
vliegroute van broedvogels tussen foerageer- en broedgebieden. De vliegroutes van broedende meeu
wen in Moerdijk en Sassenplaat en watervogels door het plangebied lopen voornamelijk in het noor
delijk deel van het plangebied. Geen van de alternatieven heeft lange lijnopstellingen die dwars op
deze vliegroutes liggen en kunnen geenszins een barrière vormen voor deze meeuwen en watervo
gels. De lijnopstellingen zijn tamelijk kort van aard en bovendien is de minimale afstand tussen de tur
bines 400 meter. Zeker een deel van de vogels kan met een dergelijke afstand eenvoudig tussen de
turbines door vliegen. Effecten als gevolg van barrièrewerking zijn niet aanwezig.
Vleermuizen
Tijdens de gebruiksfase van Windpark A1 6 zijn vleermuisslachtoffers te verwachten. Om de slachtof
feraantallen te reduceren zal een verplichte stilstandsvoorziening worden toegepast op de windturbi
nes. Echter zijn, na toepassing van de stilstandvoorziening, nog steeds vleermuisslachtoffers te ver
wachten onder de gewone dwergvleermuis. De voorziene sterfte van gewone dwergvleermuis in de
gebruiksfase van windpark A16 leidt niet tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding van
de betrokken populatie van deze soort.
Overig
Voor algemene soorten, als ree en vos, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen bij ruimtelijke
ingrepen binnen de provincie Noord-Brabant. Bovendien is het ruimteverlies door de windturbines en
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bijbehorende infrastructuur beperkt, waardoor er geen negatieve effecten op de populaties te ver
wachten zijn.
De effecten op Natura 2000-gebieden en de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen zijn apart
beoordeeld en getoetst. De effecten op andere (beschermde) natuurgebieden zijn apart beschreven,
net als de beoordeling en toetsing van overige vogelsoorten. Er is namelijk sprake van twee (verschil
lende) onderdelen uit de Wet natuurbescherming, te noemen gebiedsbescherming en soortenbescher
ming. Significant negatieve effecten op zowel (beschermde) gebieden als soorten zijn uitgesloten.
Tot slot zal bij de realisatie van Windpark A1 6 voldoende zorg in acht worden genomen voor Natura
2000-gebieden, voor bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en
planten en hun directe leefomgeving.
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Inpassingsplan

4.
4.1

Algemeen

Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen zijn een klein aantal uitgangspunten van ver
schillende onderzoeken veranderd. Voor de overzichtelijkheid zijn deze wijzigingen gebundeld in de
volgende oplegnotities:
» Oplegnotitie Geluid incl. LPM-woningen
»
Memo cumulatie opschaling Hoogstraten incl. bijlage
» Oplegnotitie Slagschaduw incl. LPM-woningen
» Memo opschaling Hoogstraten Slagschaduw
» Oplegnotitie Externe Veiligheid
» Waterkering A16
»
Memo Zogeffecten A16

4.2

Ambtshalve wijzigingen Provinciaal Inpassingsplan

4.2.1 Beeldkwaliteitsvisie
De Beeldkwaliteitsvisie (BKV) is als bijlage E bij het digitale MER opgenomen. Dit document is mede
het toetsingskader voor de omgevingsvergunningen en voor de afwijkingsmogelijkheden die in het inpassingsplan worden geboden. Het heeft daarmee ook rechtstreekse juridische werking. Om voor een
ieder duidelijk te maken dat de BKV als zodanig geldt, is ervoor gekozen om de BKV als bijlage bij
de planregels toe te voegen. Dit heeft geleid tot een aanpassing in artikel 1.5 van de planregels ten
opzichte van het ontwerp van het inpassingsplan.
Wijziging
Artikel 1.5 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden.
"1.5 beeldkwaliteitsvisie
de beeldkwaliteitsvisie Energielandschap A16 van de provincie Noord-Brabant, zoals opgenomen in
bijlage 1 van deze planregels."

4.2.2 Meerwaardecreatie
In het ontwerp van de plantoelichting is een bijlage 2 opgenomen waarin is omschreven op welke
wijze de meerwaarderecreatie voor dit windproject kan plaatsvinden. Om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te komen, dient een projectontwikkelaar de meerwaardecreatie vorm te geven op
een van de drie wijzen die daarin zijn beschreven. Dat is in artikel 3.2 onder a van de planregels ver
ankerd. Evenals wat hiervoor is beschreven wat betreft de BKV, maakt deze bijlage daarmee deel uit
van het toetsingskader voor een omgevingsvergunning. Het heeft daarmee ook rechtstreekse juridische
werking. Om voor eenieder duidelijk te maken dat de bijlage over meerwaardecreatie als zodanig
geldt, is ervoor gekozen om de deze als bijlage bij de planregels op te nemen in plaats van een bij
lage bij de plantoelichting. Dit heeft geleid tot een aanpassing in artikel 1.19 van de planregels ten
opzichte van het ontwerp van het inpassingsplan.

Wijziging
Artikel 1.19 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden.
"1.19 meerwaarde-creatie
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het zorgdragen voor een bijdrage aan de duurzame energietransitie in de betrokken gemeenten op
een van de drie wijzen zoals verwoord in bijlage 2 van deze planregels."

4.2.3 Waarde-Archeologie 1
In de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 1 in het ontwerp van het inpassingsplan is een aantal
redactionele onvolkomenheden geconstateerd die bij de vaststelling van het inpassingsplan worden
gecorrigeerd.

Wijziging
Artikel 4.3.1 onder a wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden.
"4.3.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
[...]
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe worden gerekend
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage;".
Artikel 4.3.3 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden.
"4.3.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvra
ger van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand
van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische
waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden
een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar
het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en
b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor
het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht
op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het
begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.".

4.2.4 Radarverstoring
In het ontwerp van het inpassingsplan is de regeling voor het radarverstoringsgebied opgenomen in
de algemene aanduidingsregels. Het betreft echter een regeling die niet gekoppeld is aan een aandui
ding, maar een algemene bouwregel die voor het gehele plangebied geldt. Artikel 7.6 wordt om die
reden in het definitieve inpassingsplan verplaatst naar een nieuw artikel.
Wijziging
Na artikel 6 van het ontwerp inpassingsplan wordt een nieuw artikel 7 ingevoegd, dat als volgt luidt.
"Artikel 7 Algemene bouwregel
7.1 Radarverstoringsgebied
7.1.1 Verbod
Binnen het gehele plangebied geldt een bouwverbod voor gebouwen en bouwwerken, geen gebou
wen zijnde hoger dan 90 meter boven NAP teneinde de verstoring van het radarbeeld van het radarstation Woensdrecht te voorkomen.
7.1.2 Afwijken van het verbod
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Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.1.1 onder de
voorwaarde:
a. Dat de werking van het radarstation Woensdrecht niet in onaanvaardbare mate negatief wordt
beïnvloed;
b. dat voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning over het bepaalde in het sublid a
schriftelijk advies is ingewonnen van het Ministerie van Defensie.".
De artikelen 7 en verder van het ontwerp inpassingsplan worden vernummerd, waarbij artikel 7.6 uit
het ontwerp komt te vervallen.

4.2.5 Opnemen rechtstreekse bestemming windturbinelocatie E2
In het ontwerp van het inpassingsplan zijn enkel de turbinelocaties bestemd waarvoor (voorafgaand
aan het publiceren van het ontwerp) reeds een aanvraag voor een omgevingsvergunning door een
projectontwikkelaar was ingediend. Voor de turbinelocatie E2 was dit niet het geval. Daarom is ervoor
gekozen om voor deze locatie in het ontwerp van het inpassingsplan geen bestemming toe te kennen.
Wel is in het ontwerp van het inpassingsplan, onder voorwaarden, de mogelijkheid geboden om het
inpassingsplan te wijzigen om te zijner tijd op deze locatie een windturbine mogelijk te maken. Dit is
gedaan door middel van een wijzigingsbevoegdheid in artikel 7.7 van de planregels van het ont
werp, gekoppeld aan een bijbehorende gebiedsaanduiding op de verbeelding.
Na de terinzagelegging van het ontwerp inpassingsplan, heeft Greentrust alsnog een ontvankelijke
aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een windturbine op deze locatie inge
diend. Ook heeft Greentrust de anterieure overeenkomst met de provincie ondertekend en zich daar
mee gecommitteerd aan de voorwaarde voor meerwaardecreatie. Daarmee kan Greentrust nu al vol
doen aan de wijzigingsvoorwaarden zoals die in artikel 7.7 van de planregels van het ontwerp waren
gesteld. Dat is de reden om het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid te heroverwegen bij de vast
stelling van het inpassingsplan. De reden hiervoor zijn als volgt.
»
De uitvoerbaarheid van turbinelocatie E2 is voldoende aangetoond, aan de vooraf in het ontwerp
opgenomen wijzigingsvoorwaarden kan Greentrust bovendien ook voldoen.
»
Het handhaven van de wijzigingsbevoegdheid zou ertoe leiden dat Greentrust een extra
besluitvormingsprocedure moet doorlopen, te weten het vaststellen van een wijzigingsplan,
alvorens de omgevingsvergunning kan worden verleend. Dat zou erop neer komen dat de
omgevingsvergunning op z'n vroegst pas in het derde kwartaal van 2019 kan worden verkregen.
Gelet op de doelstelling van het windproject als geheel (het realiseren van tenminste 100 MW
aan opgesteld opwekkingsvermogen windenergie in 2020) wordt dat niet wenselijk geacht.
»
Uit het MER en de daarbij behorende onderzoeken was reeds gebleken dat de bouw van een
windturbine op deze locatie vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening reeds
aanvaardbaar is. De door Greentrust aangeleverde onderzoeken bij de vergunningaanvraag
bevestigen dat ook.
Op basis van deze overwegingen, wordt besloten om de wijzigingsbevoegdheid uit het ontwerp voor
turbinelocatie E2 te vervangen door een rechtstreekse bestemming in het inpassingsplan.
Voor wat betreft de aangevraagde omgevingsvergunning geldt dat deze vergunning na vaststelling
van het inpassingsplan in de derde tranche van besluiten binnen de provinciale coördinatieregeling
(PCR) in ontwerp wordt gepubliceerd. Het moment van definitieve vergunningverlening is dan voorzien
in het eerste kwartaal van 201 9. Dat zou Greentrust de mogelijkheid geven om SDE-subsidie aan te
vragen in de voorjaarsronde van 201 9.
Wijziging
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Artikel 7.7 uit het ontwerp van het inpassingsplan komt te vervallen en op de verbeelding wordt in
plaats van de aanduiding 'Gebiedsaanduiding wetgevingzone - wijzigingsgebied' vervangen door
een bestemming Bedrijf - Windturbinepark, met de aanduidingen 'bouwvlak', 'specifieke bouwaandui
ding - 5' en 'Overige zone - Overdraai.

4.2.6 Plantoelichting
De toelichting wordt op onderdelen ambtshalve gewijzigd en aangevuld. Het gaat om de volgende
delen van de plantoelichting die ambtshalve worden gewijzigd en aangevuld.
»
Het rechtstreeks bestemmen van de windturbinelocatie E2 in plaats van een
wijzigingsbevoegdheid wordt in de plantoelichting verwerkt.
»
De uitkomsten van het aanvullende ecologisch onderzoek zijn in paragraaf 5.4 van de
plantoelichting verwerkt. In deze paragraaf zijn voorts enkele verbeteringen doorgevoerd
betreffende de onderbouwing van de aanvaardbaarheid van het oprichten en in werking hebben
van windturbines nabij gronden behorende bij het Natuurnetwerk Brabant (NNB).
»
De uitkomsten van de toetsing van de mogelijke hinder op de Defensieradar worden verwerkt in
paragraaf 5.9 van de plantoelichting.
»
Enkele verschrijvingen en redactionele verbeteringen in de tekst van de plantoelichting worden
doorgevoerd om de leesbaarheid ervan te verbeteren
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4397117

1

Voor de goede orde bericht ik u dat ik deze zienswijze mede namens mr. J.E. Dijk, kantoorhoudende te Haarlem

Ter kennisname

Geen

2.6

Geen

(Nieuwe Gracht 45-47, 201 1 ND), indien. Ik verzoek u verdere correspondentie aan hem en mij te zenden.
4397117

2

I. Stukken niet deugdelijk ter inzage gelegd
De ontwerp-omgevingsvergunningen zijn niet beschikbaar via www.ruimteliikeplannen.nl. Via de website van het pro
ject zelf zijn de omgevingsvergunningen achterhaald. De stukken die ten grondslag liggen aan de ontwerp-omgevings
vergunningen zijn echter niet digitaal beschikbaar gesteld. Cliënten verzoeken uw college dan ook deze stukken als
nog digitaal beschikbaar te stellen en hen een aanvullende termijn te geven voor een aanvullende reactie op deze
stukken.

4397117

3

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben in het verzoek richting de minister aangegeven een pro Binnen de bandbreedte van het inpassingsplan is een aantal windturbinetypes moge
vinciaal inpassingsplan op te stellen voor het faciliteren van windenergie in de A16-zone. Voorwaarde voor het maken

lijk. Daarmee is het inderdaad niet met zekerheid vast te stellen hoeveel MW aan op

van deze uitzondering door de minister is dat de provincie Noord-Brabant de realisatie van minimaal 100 MW aan

gesteld vermogen er precies wordt gerealiseerd. Echter, het inpassingsplan biedt de

Geen

opwekkingscapaciteit in de A16-zone uiterlijk in 2020 planologisch zeker heeft gesteld. Gelet op de huidige besluitvor ruimte voor windturbines met vermogens tot wel 5 MW per windturbines. Hiermee
ming kan op dit moment geenszins worden vastgesteld dat de realisatie van 100 MW aan opwekkingscapaciteit in de

wordt er dus planologisch en in de omgevingsvergunningen meer dan 100 MW moge

A1 6-zone in 2020 planologisch zeker is gesteld en kan op dit moment niet worden vastgesteld dat aan de voorwaarde lijk gemaakt.
wordt voldaan en is ten onrechte deze uitzondering gemaakt.
4397117

4

De locatie van de windturbines in het ontwerp provinciaal inpassingsplan ("PIP") in Hazeldonk, deelgebied E, met nrs.

Indiener meent dat de turbine(s) te dicht de bestaande turbines van indiener (Storm)

E8, E7, E6 en E1 getuigen niet van een goede ruimtelijke ordening, aangezien deze windturbines te dicht op die van

staan.

cliënten zijn gepland waardoor zij resulteren in aanzienlijk verlies aan energieopbrengst; zowel voor de bestaande en

Aan zienswijze toegevoegde bijlage 4 met de windturbinelocaties geeft niet de positie

geplande windturbines van cliënten als voor de geplande windturbines in het PIP. In het bijzonder voor de bestaande

weer van windmolen E8 volgens het inpassingsplan.

windturbines van cliënten getuigt het PIP wat betreft de locatie van windturbine E8 niet van een goede ruimtelijke orde

De afstand van deze turbine tot de turbines van Storm zijn groter dan de bijlage sugge

ning.

reert. De turbine(s) in het inpassingsplan zal/zullen een zog-effect hebben op de turbi

Geen

nes van Storm. De initiatiefnemer zal conform de gebruikelijke regels een schaderege
ling moeten treffen met Storm.
Tevens geeft indiener aan meerdere windmolens te willen plaatsen in de nabijheid van
door in het kader van Windenergie A16 geplande windmolens. Ons zijn hierover
geen gegevens of ruimtelijke plannen bekend. In het kader van het WVO met de ge
meente Hoogstraten noch de provincie
Antwerpen noch het Vlaams Gewest is hiervan melding gemaakt. Derhalve kan er
geen sprake zijn van een autonome of te voorziene ruimtelijke ontwikkeling. Met de
door Storm geplande windmolens worden derhalve in Windenergie A16 geen reke
ning gehouden.
4397117

5

Daarnaast had uw college zich er rekenschap van dienen te geven dat in België eveneens nog meer windturbines

Indiener verwijst naar een omzendbrief (gegevens). Deze rondzendbrief bevat geen

langs de A16 zullen worden gerealiseerd en had ook met de te realiseren windturbines van cliënten (zie hierboven

concrete ruimtelijke plannen voor de door Storm geplande windturbines. Zie het ant

genoemd) rekening dienen te worden gehouden bij het opstellen van het PIP. Zo volgt bijvoorbeeld uit de omzendbrief

woord onder punt 4.

Geen

van de Belgische autoriteiten van 25 april 2014 dat realisatie van windturbines op de locatie waar projecten 224Meer-transportzone en
385-Meersel (dreef) gepland zijn, mogelijk is
(http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/omzendbrieven/docs/ozb 2014 02 wts.pdf).
4397117

6

Uit het PIP en de toelichting erop blijkt echter niet dat uw college zich rekenschap heeft gegeven van de interferentie
die ontstaat tussen de geplande windturbines in het PIP en de windturbines van cliënten in deelgebied E. Uw college

Het plaatsen van windturbines in het kader van het inpassingsplan is niet in strijd met

Geen

een goede ruimtelijke ordening.

had in het kader van een goede ruimtelijke ordening de locatie en interferentie ten opzichte van de windturbines van
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7

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

cliënten in de beoordeling dienen te betrekken en op grond daarvan tot de conclusie dienen te komen dat de windtur

Het VKA is tot stand gekomen op basis van 6 criteria waarop de afweging heeft plaats

bines E8, E7, E6 en E1 zoals deze nu in deelgebied E, Hazeldonk, zijn gepland, niet getuigen van een (zorgvuldige)

gevonden. De verantwoording staat in Hoofdstuk 2.4 van de Toelichting van het inpas-

afweging van ruimtelijk relevante belangen en niet getuigen van een goede ruimtelijke ordening.

singsplan.

Ook in het kader van de barrièrewerking voor vogels in de gebruiksfase is er in het MER vanuit gegaan dat de windtur Volgens de provincie zijn de afstanden wel minimaal 400 meter. Bijlage 4 van de
bines op tenminste 400 meter afstand van elkaar zijn gepositioneerd waardoor er geen effecten als gevolg van barriè

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Geen

zienswijze geeft niet de correcte positie van de windmolens weer.

rewerking voor vogels zouden zijn (MER, pp. 135136).
Dat is dus niet het geval ten opzichte van de windturbines van cliënten.
4397117

8

Tenslotte wijzen cliënten erop dat uit de toelichting op het PIP volgt dat behalve de windturbines die deel uitmaken van

In het inpassingsplan wordt inderdaad de mogelijkheid geboden voor het bouwen van

het voorkeursalternatief, geen andere nieuwe windturbines in de A1 6-zone mogen worden gerealiseerd. Dit verbod

de windturbines die deel uitmaken van het VKA. Daarbuiten zijn binnen de A16-zone

laat echter onverlet dat door cliënten in deze zone wel degelijk nieuwe windturbines zullen worden gebouwd. Indien

nieuwe windturbines uitgesloten. Wanneer op het Belgische grondgebied een nieuwe

het doel van dit verbod een goede ruimtelijke ordening is, is aan deze ontwikkeling voorbij gegaan en is voorbij ge

windturbine wordt ontwikkeld, is het aan de bevoegde instanties van dat land om daar

gaan aan de

over te oordelen. Bij het toekennen van de bestemmingen in dit inpassingsplan is door

Geen

omstandigheid dat het plangebied vlakbij België is gelegen waarvoor dergelijke beperkingen niet door uw college kun het provinciebestuur rekening gehouden met de bij hen bekende ontwikkelingen voor

4397117

9

nen worden opgelegd.

nieuwe windturbines in België.

Cliënten missen een integrale afweging van alle ruimtelijk relevante belangen in het PIP. Zoals ook reeds hierboven

Het VKA is tot stand gekomen op basis van 6 criteria waarop de afweging heeft plaats Geen

onder III. is uiteengezet, is er geen rekening gehouden bij de vaststelling van het ontwerp PIP met de interferentie tus

gevonden. De verantwoording staat in Hoofdstuk 2.4 van de Toelichting van het inpas-

sen de geplande windturbines (E8, E7, E6 en El) in het PIP en de reeds gerealiseerde en te realiseren windturbines van

singsplan.

cliënten in België en het energieverlies voor de geplande windturbines in het PIP en die van cliënten als gevolg hiervan.
4397117

10

De locatie waar nu de windturbines in het kader van het PIP zijn gepland, is niet opgenomen in de Structuurvisie Wind 2.3

Geen

energie op Land. Expliciet is in de Structuurvisie Windenergie op Land (p. 17) aangegeven dat de gebieden die niet
zijn aangewezen in deze Structuurvisie niet geschikt zijn geacht voor een grootschalig windturbineproject van 100
MW of meer. Het huidige project was dan ook geenszins voorzienbaar, hetgeen te meer betekent dat uw college ter
dege rekening dient te houden met de locatie van de bestaande en te realiseren windturbines van cliënten.
4397117

11

Op grond van artikel 33 van de Verordening ruimte Noord-Brabant ("VR") mogen windturbines binnen het "zoekge-

2.3

Geen

2.3

Geen

3.2.5

Geen

bied windturbines" worden gerealiseerd.
Windturbine E8 ligt niet binnen het "zoekgebied windturbines". Ten onrechte is dan ook in de toelichting op het plan
gesteld dat alle windturbines overeenkomstig de Verordening ruimte Noord-Brabant in het zoekgebied voor windturbi
nes liggen. Zoals uw college ook zelf onderkent in de toelichting, is zij zelf ook gebonden aan het provinciaal beleid.
Reeds hierom is de locatie van windturbine E8 ondeugdelijk en kan hier geen windturbine worden gebouwd.
4397117

12

Uit artikel 33 lid 1 van de VR volgt verder dat de windturbines gebouwd moeten worden in clusters van minimaal vijf
windturbines in lijnopstelling of tenminste drie in een cluster.
Windturbine E8 valt niet binnen een lijnopstelling. Deze valt dermate buiten de lijnopstelling van E7 tot en met E3 dat
niet aan deze voorwaarde wordt voldaan. Cliënten wijzen hierbij op de volgende passage uit de Beeldkwaliteitsvisie
waarin een nadere definiëring van "lijnopstelling" is gegeven:

4397117

13

Uit het voorgaande volgt dat de windturbines E3 tot en met E8 als lijnopstelling zouden moeten kwalificeren. Daarvan
is echter wat windturbines E6 tot en met E8 betreft geen sprake. Zo is de onderlinge afstand tussen windturbine E7 en
E8 meer dan 10% ten opzichte van de gemiddelde onderlinge afstand tussen windturbines E3 tot en met E7. Boven
dien is in de toelichting aangegeven dat er slechts 5% marge mag zijn tussen de onderlinge afstanden (toelichting,
para. 6.4.3).
Daarnaast loopt de lijn van windturbines E6, E7 en E8 niet parallel aan de A1 6. Uit het huidige plan blijkt duidelijk dat
windturbines E6, E7 en E8 aan het cluster E3, E4 en E5 zijn gehangen, zonder duidelijk deel uit te maken van de lijn
opstelling van windturbines E3 tot en met E5 die parallel aan de A16 loopt.
Tenslotte is duidelijk sprake van een knik in de lijn tussen windturbine E7 en E8 en is er sprake van een verspringing.
Evenmin wordt voldaan aan de landschappelijke eisen om E6 tot en met E8 te kwalificeren als cluster zonder lijnopstel
ling.
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4397117

14

Vervolgens is ten aanzien van windturbines E2 en E1 geen sprake van een cluster van drie windturbines, maar van

3.2.5

Geen

3.2.5

Geen

Bovendien is windturbine E2 überhaupt nog niet als locatie voor een windturbine aangewezen; het is slechts aange

Voor windturbinelocatie 'E2' geldt inmiddels dat na het publiceren van het ontwerp van

Geen

duid als "wijzigingsgebied" en kan ook daarom niet binnen een cluster worden gekwalificeerd.

het inpassingsplan alsnog een ontwikkelaar een ontvankelijke aanvraag voor een om-

twee windturbines, die bovendien van elkaar afgezonderd staan. Zij vallen buiten het cluster E8 tot en met E3, nu zij
aan de andere zijde van de A16 zijn gepositioneerd en geen onderdeel uitmaken van die lijnopstelling.
4397117

15

In het bijzonder voor windturbine E1 geldt dat deze op dusdanig grote afstand van de overige windturbines, ook van
E2, is gepland (op 1,3 km) dat deze ook hierom niet als onderdeel van een cluster kan kwalificeren.

4397117

16

gevingsvergunning heeft ingediend. Deze turbinelocatie wordt bij vaststelling van een
definitieve bestemming voorzien en niet langer als wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Verwezen wordt naar het overzicht van ambtshalve wijzigingen in deze Nota van
Zienswijzen.
4397117

17

Gelet op vorenstaande ten overvloede wijzen cliënten erop dat artikel 33 lid 2 VR bepaalt dat clustering van drie wind 2.3

Geen

turbines mogelijk is indien er reële ruimtelijke mogelijkheden zijn voor windturbines. Zoals volgt uit hetgeen hierboven is
uiteengezet omtrent de goede ruimtelijke ordening is er geen sprake van reële mogelijkheden ten aanzien van windtur
bine E1 omdat deze te dicht is gelegen bij de geplande windturbines van cliënten.
4397117

18

In de toelichting (para. 5.6.2) is in het kader van artikel 3.1 VR aangegeven dat de configuratie van de windturbines

In paragraaf 5.6.2 van de plantoelichting wordt verwezen naar de landschappelijke

bij Hazeldonk aansluit op de bestaande windturbines. Dat is echter juist niet het geval.

beoordeling van het VKA in het MER. Naar het oordeel van het provinciebestuur sluit

De gekozen opstelling in het PIP bij Hazeldonk maakt dat de lijnelementen die in het landschap aanwezig zijn door de

de gekozen windturbineopstelling in het VKA (en daarmee in het inpassingsplan) wel

bestaande windturbines van cliënten verloren gaan en dat zij daarop juist niet aansluiten. Ten onrechte is dan ook in

degelijk aan op de turbineopstellingen over de landsgrenzen.

Geen

de toelichting op het PIP gesteld dat de aanvulling van het bestaande cluster grotendeels compact is uitgevoerd en dat
zij voortbouwen op de bestaande situatie.
4397117

19

Zoals reeds hierboven aangegeven wordt ten aanzien van windturbines E1, E6, E7 en E8 niet voldaan aan het behoud

Het plan heeft ruimtelijke kwaliteit zoals door GS aangegeven in de Statenmededeling

en de bevordering van ruimtelijke kwaliteit van het betrokken gebied en de naaste omgeving, vanwege de positione

van oktober 201 7 over de vaststelling van het VKA.

Geen

ring van de windturbines die te dicht bij die van cliënten zijn gelegen.
4397117

20

Daarnaast voldoet de planning van de locatie van windturbines E1, E6, E7 en E8 niet aan het vereiste van een goede

3.2.5

Geen

Bij de vaststelling van het inpassingsplan wordt in de plantoelichting meer uitvoerig in

Paragraaf 5.4 wordt aange

tuur Netwerk Brabant ("NNB") en ecologische verbindingszones. Daarmee dienen deze turbinelocaties te worden ge

gegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de belangen van het NNB en

vuld

kwalificeerd als bouw in het NNB en is ten onrechte overwogen in de toelichting dat niet wordt gebouwd in NNB.

waarom de beperkte mate van 'overdraai' en toename van geluidshinder desondanks

Niet nader is onderbouwd dat wordt voldaan aan de eisen die gelden op grond van artikel 5 VR. In de toelichting is

aanvaardbaar wordt geacht.

landschappelijke inpasbaarheid. Zoals reeds hierboven uiteengezet, voldoet de gekozen opstelling niet aan de vereis
ten die in de Beeldkwaliteitsvisie zijn opgenomen ten aanzien van lijnopstelling of clusteropstelling.
4397117

21

Ten aanzien van drie turbinelocaties is sprake van overdraai van de rotor over gronden die deel uitmaken van het Na

volstaan met de overweging dat het gebied dat verloren gaat door het gebruik van de windturbines zal worden ge
compenseerd. De eerdere stappen worden overgeslagen.
4397117

22

Windturbines El en E6 zijn gesitueerd in de Groenblauwe mantel. Windturbine E4 is gelegen nabij de Groenblauwe

Bij de vaststelling van het inpassingsplan wordt in de plantoelichting meer uitvoerig in

Paragraaf 5.4 wordt aange

mantel.

gegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de belangen van de Groen

vuld

Uit de toelichting op het PIP blijkt niet hoe wordt voldaan aan de vereisten van artikel 6.1 8 VR, namelijk dat nieuwvesti-

blauwe mantel en waarom de beperkte mate van 'overdraai' en toename van geluids

ging in de Groenblauwe mantel plaatsvindt. Zonder nadere onderbouwing kan er niet van worden uitgegaan dat hier

hinder desondanks aanvaardbaar wordt geacht.

aan wordt voldaan en is het PIP in strijd met artikel 6.1 8 VR.
4397117

23

In para. 5.10.2 van de toelichting is uiteengezet wat de te verwachten opbrengst is van het windpark.

De onderzoeken voldoen aan de gangbare normen in Nederland. De Commissie MER

Uit deze berekening blijkt niet dat rekening is gehouden met het verlies aan energie vanwege de positionering van de

constateert dienaangaande geen omissies.

Geen

windturbines in het PIP in Hazeldonk te dicht bij de bestaande en te realiseren windturbines van cliënten. Ook het MER,
hoofdstuk 7.1 2, vermeldt niets over het verlies aan energie door de opstelling bij Hazeldonk. Ook uit bijlage I bij het
MER dat over de energieopbrengst gaat, blijkt niet dat hiermee rekening is gehouden. Het onderzoek is derhalve on
volledig uitgevoerd. Ook blijkt niet dat bij de berekening van de energieopbrengst rekening is gehouden met het ver
lies aan energie doordat vanwege vleermuizen (zo volgt uit het natuuronderzoek) de windturbines soms moeten wor
den stilgezet.
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Uit het MER volgt dat het beperken van de effecten op direct omwonenden en woonkernen hét leidende principe ach

3.2.2

Geen

3.2.1

Geen

Geen

ter het voorkeursalternatief ("VKA") is geweest. Het milieuthema Geluid heeft daarbij een doorslaggevende rol ge
speeld. Het VKA zou minder geluidsbelaste woningen tot gevolg hebben dan elk van de MER-alternatieven (p. 146).
Echter, uit het akoestisch onderzoek dat als bijlage A bij het MER zit, volgt dat in het kader van de cumulatieberekening voor de MER-alternatieven alleen gevoelige objecten in Nederland zijn meegenomen in de berekening, omdat er
geen invoergegevens beschikbaar zouden zijn voor de woningen in België (Akoestisch onderzoek, bijlage A bij het
MER, p. 22). Het onderzoek naar de geschiktheid van alternatieven is dan ook onvolledig en onzorgvuldig verricht
(zie ook MER, p. 69).
Dit gebrek klemt te meer nu geluid het doorslaggevende aspect is geweest om het VKA te verkiezen boven de andere
alternatieven.
4397117

25

Daarnaast is het onderzoek ten aanzien van het slagschaduwonderzoek onvolledig en onzorgvuldig.
In het kader van het slagschaduwonderzoek is in het MER uitgegaan van een windturbine met een ashoogte van maxi
maal 1 39,5 meter en een rotordiameter van maximaal 141 meter (zie bijlage B bij het MER, tabel 1 op pagina 4 en
p. 50).
Uit regel 3.2 van het PIP volgt echter dat de rotordiameter 143 meter mag zijn en dat de ashoogte 140 meter mag
zijn. Vervolgens is ten behoeve van het voorkeursalternatief en de
omgevingsvergunningaanvraag van de geplande windturbines met andere afmetingen gerekend, waarbij dit niet over
eenkomt met de uitgangspunten in het MER. Het onderzoek en de vergelijking met alternatieven is derhalve niet deug
delijk verricht.
Dit klemt te meer nu überhaupt niet bekend is welk type windturbines uiteindelijk zullen worden gebruikt (MER, p. 1 74).

4397117
4397117

26

Uit het slagschaduwonderzoek blijkt niet op welke wijze de bestaande windturbines van cliënten hierin zijn betrokken.

3.2.3

27

Cliënten wijzen er in dit kader voorts op dat bij het slagschaduwonderzoek geen rekening is gehouden met de te reali

Indiener vindt dat er in het slagschaduw- en geluidsonderzoek geen rekening wordt ge Geen

seren windturbines van cliënten. Evenmin is bij het akoestisch onderzoek in het kader van de cumulatie van geluid in

houden met de turbines van cliënten en dat er cumulatie van geluid plaatsvindt. De

het akoestisch onderzoek hiermee rekening gehouden. Ook in het kader van een goede ruimtelijke ordening had hier

windturbines binnen het project Windenergie A1 6 en de Belgische windmolens moeten

mee rekening gehouden dienen te worden.

worden beschouwd als afzonderlijke inrichtingen. De windmolens in de A16-zone vol
doen aan de vereisten in het activiteitenbesluit.

4397117

28

Uit het MER en bijlage G daarbij volgt niet dat deugdelijk onderzoek is gedaan naar de effecten op de beschermde

3.2.6

Geen

soorten. In het bijzonder niet nu de effecten van de bestaande windturbines en de te realiseren windturbines van cliën
ten hierin niet zijn betrokken, bijvoorbeeld wat betreft de afstanden tussen de windturbines en de barrièrewerking als
gevolg hiervan voor vogels.
4397117

29

Tenslotte zijn in hoofdstuk 9 van het MER de effecten van een windturbine op locatie E2 niet meegerekend.

3.2.1

Geen

4397117

30

Er is nog geen advies verkregen van het ministerie van Defensie om te bouwen in het plangebied waardoor op dit mo

2.10, 4.2.4 en 4.2.6

Geen

Ter kennisname

Geen

Ten aanzien van het ontwerpbesluit met nr. 1 8031 935 waarbij een omgevingsvergunning is verleend aan de Waaijen-

In de Activiteitenregeling milieubeheer is de norm voor slagschaduw vastgelegd. De

Geen

berg BV voor het oprichten van een windturbine, die ziet op de inrichting nabij de Waaijenbergstraat, nabij de grens

aanvragen zijn op dit onderdeel getoetst. De windturbines zullen uitgevoerd worden

met België, kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie R

met een automatische stilstandvoorziening om te kunnen voldoen aan de norm. Daar

perceelsnummer 468 merken cliënten het volgende op.

naast zijn maatwerkvoorschriften opgenomen waardoor de gezamenlijke slagschaduw

Inzake het maatwerkvoorschrift slagschaduw wijzen cliënten erop dat uit de berekening van de slagschaduw niet valt

als gevolg van de windturbines in het gehele plangebied op woningen niet meer mag

af te leiden of en hoe de slagschaduw die de windturbines van cliënten veroorzaken hierin is betrokken.

bedragen dan de norm in de Activiteitenregeling, dat is een strengere toetsing. Voor

ment niet vaststaat dat het PIP uitvoerbaar is aangezien niet vaststaat dat de werking van radarstation Woensdrecht
niet in onaanvaardbare mate negatief wordt beïnvloed.
4397117

31

Gelet op het voorgaande stellen cliënten zich op het standpunt dat nu het PIP op basis waarvan de ontwerp omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen en het oprichten en in werking hebben van een windturbine zijn verleend,
niet in stand kan blijven, de omgevingsvergunningen voor het bouwen van windturbines en het oprichten en in werking
hebben van windturbines niet verleend kunnen worden, in het bijzonder voor wat betreft de windturbines E8, E7, E6 en
E1. Cliënten verwijzen naar hetgeen hierboven omtrent het PIP en het MER is uiteengezet met het verzoek deze argu
mentatie als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

4397117

32
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de windturbines in België gelden andere normen voor wat betreft slagschaduw. De
Belgische windturbines zijn in beeld gebracht voor het vaststellen van het referentieniveau in het MER. Ze zijn echter niet cumulatief getoetst.
4397117

33

Over de toetsingsaspecten ex artikel 2.10 Wabo is in het besluit overwogen dat er geen welstandscommissie is, maar

3.2.5

Geen

3.2.2

Geen

Ten aanzien van het maatwerkvoorschrift obstakelverlichting is opgenomen dat voorafgaand aan de plaatsing van de

Het voorschrift zal aangepast worden naar aanleiding van deze zienswijze. Het

Aanpassing voorschrift.

windturbine een verlichtingsplan moet worden voorgelegd aan het bevoegd gezag en dat pas na goedkeuring de ver

nieuwe voorschrift zal komen te luiden: "Voorafgaande aan de plaatsing van de wind

lichting mag worden uitgevoerd. Dit voorschrift kan ertoe leiden dat gebouwd wordt en de windturbine operationeel is

turbine dient vergunninghouder een verlichtingsplan voor de obstakelverlichting ter

alvorens de verlichting is uitgevoerd. Dit is onjuist.

goedkeuring voor te leggen aan het bevoegd gezag. De windturbine met de obstakel-

dat op grond van de Beeldkwaliteitsvisie 'Energielandschap A16, van Hazeldonk tot Hollandsdiep' voldoende aanne
melijk zou zijn gemaakt dat de windturbine in het landschap past. Dit is niet het geval zoals reeds hierboven uiteenge
zet. Cliënten verwijzen hiernaar.
4397117

34

Cliënten verwijzen ten aanzien van de geluidsberekening eveneens naar hetgeen hierboven is uiteengezet met het ver
zoek deze argumentatie als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

4397117

35

verlichting mag pas na goedkeuring in gebruik genomen worden."
4397117

36

Ten onrechte is dan ook de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. Wabo (het bouwen

Ter kennisname

Geen

Geen

van een bouwwerk) verleend voor de bouw van een windturbine en ten onrechte is deze verleend op grond van artikel
2.1, eerste lid, onder e. Wabo (het oprichten van een inrichting en het in werking hebben van een inrichting) voor het
oprichten en in werking hebben van een windturbine voor een periode van 25 jaar, geldend vanaf het onherroepelijk
worden van deze vergunning.
4397117

38

Daarnaast wijzen cliënten erop dat is opgenomen in de ontwerpvergunning dat binnen de inrichting maatregelen en

De maatwerkvoorschriften worden gegeven door maximale Lden waarden waaraan

voorzieningen zijn en worden getroffen ter beperking van de geluidsproductie en dat hiermee rekening is gehouden bij

de inrichting moet voldoen. Hiermee wordt geborgd dat de inrichtingen tezamen geen

het opstellen van de maatwerkvoorschriften. Niet is duidelijk welke maatregelen en voorzieningen dit zijn; deze blijken

overschrijding van de 47 dB Lden norm veroorzaken.

niet uit de ontwerpvergunning en zijn ten onrechte daarin niet opgenomen. Tevens is niet duidelijk hoe wordt voldaan
aan het maatwerkvoorschrift slagschaduw.
4397117

42

Cliënten uw college verzoeken de zienswijze gegrond te verklaren, af te zien van de vaststelling/het nemen van het

Er is geen reden om af te zien van vaststelling

Geen

2.6

Geen

2.4

Geen

3.2.2

Geen

aangevallen plan en de aangevallen ontwerpbesluiten, in het bijzonder voor zover het PIP en de ontwerpbesluiten de
realisatie van windturbines E8, E7, E6 en El mogelijk maken, een nieuw MER op te laten stellen en om een proceskos
tenvergoeding ex artikel 7:15 Awb toe te kennen.
4397810

1

zojuist getracht om via de browser mijn zienswijzen naar u toe te sturen maar dit is niet gelukt. De browser kopieert het
path van mijn computer waar het document staat opgeslagen. Het lukt niet om enkel het document toe te voegen.
graag van uw zijde een reactie hoe ik mijn document het beste naar u toe kan sturen.

4400697

1

Hoe zijn de inwoners van Meersel Dreef (België) geïnformeerd over de Nederlandse plannen? Conform het Verdrag
van Espoo (bekendmaking in tenminste 2 Vlaamse dag- of weekbladen waarvan een met regionaal karakter) en de
Benelux Handleiding "grensoverschrijdende planconsulatie" (4.5 Bij MER-plichtige ruimtelijke plannen bestaat de plicht
om publiek in het buitenland te informeren) dienen er tot een afstand van 5 km van het plangebied voor MER- plichtige
ruimtelijke plannen, belanghebbenden geïnformeerd te worden (indien er milieubelasting te verwachten is).
Tot op heden zijn de bewoners als ook de dorpsraad van Meersel Dreef (België) niet ingelicht over de planvorming,
inspraakavonden, ter inzage legging van de NLD windenergie plannen langs de A16 en dan met name deelgebied E,
Hazeldonk. Dit in groot contrast met de Nederlandse buurgemeente Alphen-Chaam, waarbij de bewoners uit Galder
wel uitvoerig en persoonlijk zijn geïnformeerd.

4400697

2

In het onderhavige ontwerp PIP/MER/bijlagen met de akoestische rapporten wordt geschermd met het Activiteitenbe
sluit: cumulatie met andere windturbines en geluidsbronnen worden niet beschouwd bij de toetsing aan de norm.
Waarom wordt geen toepassing gegeven aan de Bijlage 4 uit de Activiteitenregeling, Bijlage 4 onder 4. Cumulatie
met andere bronnen?
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4400697

3

Momenteel ondervinden we nu al enige mate van geluidsoverlast van een of meerdere windturbines die in en rond

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

Geen

Hazeldonk zijn geplaatst. In de MER worden wel figuren getoond van de huidige geluidsbelasting van de bestaande
windmolens in en rond Hazeldonk (figuur 10) en figuur 14 van de te verwachten geluidsbelasting van de nieuwe turbi
nes maar een totaal plaatje wat de toekomstige geluidsbelasting voor de nabij gelegen woningen en gevoelige objec
ten van de bestaande en de nieuwe windturbines gaat worden, wordt niet in kaart gebracht.
Als geluid voor het plangebied het belangrijkste speerpunt is, waarom vertaald zich dit dan niet in de onderhavige do
cumenten?
4400697

4

Ook heeft de heer Bruggink op 8-11-17 beloofd (ook al is de provincie dit niet wettelijk verplicht) dat de geluidsbelas
ting van de 3 bestaande NLD windmolens (witte bollen) aan de oostzijde van de A16 bij Hazeldonk als "coulance"
wel worden meegenomen bij de berekening van de cumulatie van het geluid voor het nieuwe windturbinepark. Over
de cumulatie van de bestaande Belgische windmolens zijn geen toezeggingen gedaan maar dit ging men verder intern
beoordelen. De toezegging dat de 3 bestaande NLD windmolens wel in de cumulatieberekeningen zijn meegenomen
blijkt uit geen enkel document behorende bij het ontwerp PIP/MER Windenergie A1 6.

4400697

5

In het akoestisch onderzoek t.b.v. de vergunningaanvraag van 7 mei 201 8 is windmolen E2 niet meegenomen. In de

Voor windturbinelocatie 'E2' geldt inmiddels dat na het publiceren van het ontwerp van

MER is deze wel opgenomen. Op welke manier wordt deze windmolen E2 in de latere besluitvorming meegewogen

het inpassingsplan alsnog een ontwikkelaar een ontvankelijke aanvraag voor een om-

en wordt men in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren?

gevingsvergunning heeft ingediend. Deze turbinelocatie wordt bij vaststelling van een
definitieve bestemming voorzien en niet langer als wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Verwezen wordt naar het overzicht van ambtshalve wijzigingen in deze Nota van
Zienswijzen. Deze windturbines is planologisch mogelijk gemaakt met een wijzigings
bevoegdheid omdat er ten tijden van het opstellen nog geen vergunningaanvraag was
ingediend.

4400697

6

Bijlage F. Resultaten per toets punt, geluidsimmisie. Hierin zijn enkel Nederlandse adressen opgenomen. Door het

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

Op de info-avond van 8 nov jl. werd verteld dat ter voorbereiding op de akoestische rapportages er op 10 punten ver 2.10

Geen

plaatsen van de nieuwe NLD windturbines vindt er ook geluidsimmisie plaats op de woningen en andere geluidsgevoelige objecten in België. Waarom zijn deze niet in bijlage F opgenomen c.q. niet berekend?
4400697

7

Bijlage G. Overzicht toename cumulatieve geluidsbelasting. Op de figuren vindt er geen geluidsbelasting plaats van
de NLD windturbines op de woningen in België. Alleen de woningen op Nederlands grondgebied zijn in kaart ge
bracht. Waarom is de geluidsbelasting niet in beeld gebracht voor het buurland België?

4400697

8

spreid over het gehele plangebied metingen zouden worden verricht om het zogenaamde nulniveau vast te leggen.
Dat zou de eerste keer zijn dat dit in Nederland op deze manier werd uitgevoerd. Wat is het resultaat van deze 10
metingen?, waar zijn de metingen uitgevoerd? en waarom staat hierover niets vermeld in de documenten behorende
bij het ontwerp PIP/MER Windenergie A16?
4400697

9

Tot slot, ten aanzien van de cumulatie van de windturbines met de nieuwe windplannen in België geldt hiervoor dat dit

Indiener stelt dat de resultaten van het onderzoek bij de vaststelling worden meegeno

momenteel nog in onderzoek is, de resultaten hiervan zullen bij vaststelling worden meegenomen in het inpassingsplan.

men en vraagt hoe hierop gereageerd kan worden.

Op welke manier worden we in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. Aangezien de volgende fase in de

De gevolgen van de repowering van de Belgische windmolens t.a.v. geluid en slag

besluitvorming een vastgesteld plan is, kan hier enkel beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Geen

schaduw worden in een oplegnotitie bij inpassingsplan inzichtelijke gemaakt. Deze in
formatie heeft geen gevolgen voor de besluitvorming van het inpassingsplan Windener
gie A1 6 en leidt niet tot wijziging van het plan..

4400697

10

Bijlage B, Slagschaduwonderzoek. De aanduiding voor de woningen en de geluidsgevoelige objecten binnen de 2

3.2.3

Geen

3.2.3

Geen

slagschaduw contouren (rood en geel) in België zijn allemaal verdwenen. Buiten de gele lijn worden de zwarte puntjes
op Belgisch grondgebied weer wel aangeduid. Wat is hiervan de reden?
4400697

11

In bijlage P, Slagschaduwonderzoek t.b.v. de vergunningaanvraag zouden we van de nieuw te plaatsen windturbine
E-1 geen slagschaduw ondervinden op onze woning (figuur 9 onder 4.7.1). Van de huidige windturbines aan de oost
zijde van de A16 ervaren wij al enige mate van slagschaduw in onze (boven) woning en de huidige turbines zijn op
een grotere afstand gesitueerd dan de nieuw te plaatsen turbine E-1. Hoe valt dit te verklaren?
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4397071

1

In het ontwerp Inpassingsplan is voor de windturbines nabij knooppunt Zonzeel onder meer vermeld (paragraaf 3.2.1 ū:

Juridisch-planologisch geldt voor de gronden waarop de turbine van indiener is geves

Bij het knooppunt Zonzeel worden twee lijnen geplaatst aan weerszijden van de A16, beide lijnen bestaan uit drie

tigd, het bestemmingsplan Buitengebied Noord. De gronden zijn daarin voorzien van

windturbines. Daarnaast worden ook twee windturbines gepositioneerd naast de RWZI bij Nieuwveer. Hierbij is reke

de bestemming 'Bedrijf' met de functieaanduiding 'waterzuiveringsinstallatie'. In de uit

ning gehouden met de bestaande windturbine op het terrein van de RWZI.

spraak van 23 september 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad

Resulteert in de vol
gende wijziging:

van State met kenmerk ECLI:NL:RVS:2015:2982 dat bestemmingsplan gedeeltelijk ver
Hoewel er dus is vermeld dat rekening is gehouden met de bestaande windturbine op het terrein van de RWZI (eigen

nietigd. Hierbij is de aanduiding 'windturbine' voor de betreffende locatie van indiener

dom van Eneco), blijkt dat niet uit de toelichting van het Inpassingsplan en evenmin uit het MER. Sterker nog: in para

eveneens vernietigt. Momenteel is de windturbine daardoor niet als zodanig van een

graaf 5.8.2 lijkt het dat er juist geen rekening is gehouden met de

passende bestemming voorzien en onder het overgangsrecht gebracht van dat bestem

bestaande windturbine, anders dan dat er van uit wordt gegaan dat de bestaande windturbine zal worden verwijderd:

mingsplan. Dat is dan ook de juridisch-planologische situatie waarmee het provinciebe

Voor de locatie van de RWZI Nieuwveer geldt dat getoetst moet worden in de huidige situatie waarbij een bestaande

stuur rekening moet houden bij het vaststellen van het inpassingsplan. Nu het gemeen

windturbine nabij de installaties in bedrijf is. In de toekomstige situatie zal deze windturbine worden verwijderd en wor tebestuur van Breda geen (ontwerp) van een bestemmingsplanherziening ter reparatie
den per saldo twee nieuwe windturbines ter plaatse gebouwd en in gebruik genomen. Binnen het invloedsgebied van

heeft gepubliceerd, gaat het provinciebestuur ervan uit dat binnen 10 jaar na de inwer

de bestaande en de twee nieuwe windturbines bevindt zich een opslagtank van 1.000 m3 voor bulkopslag. De auto

kingtreding van het bestemmingsplan Buitengebied Noord, oftewel uiterlijk in septem

nome faalkans van de opslagtank van 1.000 m3 bulkopslag op het terrein zal als gevolg van de twee nieuwe windtur

ber 2025, het gebruik van de windturbine zal worden beëindigd. Uit de informatie af

bines verbeteren van een autonome faalkans van circa 430% tot 163%. Hoewel de autonome faalkans nog steeds

komstig van het waterschap (als grondeigenaar) blijkt verder dat indiener een privaat

meer dan 10% bedraagt in de nieuwe situatie, is deze in de nieuwe situatie dusdanig verbeterd dat dit aanvaardbaar

rechtelijke overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van een windturbine op deze

wordt geacht.

locatie tot 31 december 2024. Dit bevestigt ook het eerdergenoemde standpunt van
het provinciebestuur dat het gebruik van deze locatie voor de windturbine voor septem

Wij wijzen u erop dat het verwijderen van de windturbine in de toekomstige situatie niet gegarandeerd is. Op dit mo

ber 2025 zal worden beëindigd. Met het bepaalde in artikel 7.3 van de planregels

ment is er een bestaande windturbine met een vergunning om voor onbepaalde tijd in werking te blijven. Eneco heeft

van het PIP is voorts verzekerd dat op deze locatie geen nieuwe windturbine gereali

het private recht om in elk geval tot eind 2024 deze windturbine te blijven exploiteren.

seerd kan worden.

De toelichting bij het Inpassingsplan geeft derhalve onvoldoende basis om de locatie voor de 2 nieuwe windturbines
nabij de bestaande windturbine bij de RWZI te kunnen bestemmen.

De door indiener aangehaalde veiligheidssituatie zal zich daarmee hooguit 3 tot 4
jaar voor kunnen doen, uitgaande van een start van de exploitatieperiode van de
nieuwe windturbines in het derde kwartaal van 2020. Hoewel tijdelijk daarmee niet
wordt voldaan aan het criterium uit het handboek, wordt deze situatie om de hiervoor
genoemde reden desondanks aanvaardbaar geacht. In tegenstelling tot hetgeen indie
ner aangeeft, is zeker gesteld dat na 31 december 2024 een situatie bestaat die vol
doet aan de veiligheidsnormen uit het handboek. De provincie heeft zich in dezen ge
baseerd op de initiatiefnemer die in samenspraak met een fabrikant heeft laten weten
dat dit technisch uitvoerbaar is. Overigens is de vergunning aangevraagd voor het mid
denpunt van het bestemmingsvlak. Gezien de beperkte toename in trefkans en de korte
periode waarin de turbines samen in werking zijn (tot 2024) ziet de provincie hier
geen reden om de vergunning en/of inpassingsplan te wijzigen. Wel is de initiatiefne
mer gewezen op haar verantwoordelijkheden richting de nabijgelegen windturbine.

4397071

2

Voor zover u van mening bent dat het aanvaardbaar is dat de nieuwe windturbines (tijdelijk) gelijktijdig met de be

De provincie heeft zich in dezen gebaseerd op de initiatiefnemer die in samenspraak

staande windturbine in werking kunnen zijn, wijzen wij er op dat zulks uit oogpunt van veiligheid absoluut onmogelijk

met een fabrikant heeft laten weten dat dit technisch uitvoerbaar is. Overigens is de

is. Er zal een gevaarlijke onderlinge beïnvloeding optreden. De afstand van één van de nieuwe windturbines tot de

vergunning aangevraagd voor het middenpunt van het bestemmingsvlak. Gezien de

bestaande windturbine bedraagt minder dan 200 meter. Het inpassingsplan maakt het mogelijk dat de mast van de

beperkte toename in trefkans en de korte periode waarin de turbines samen in werking

nieuwe windturbine zelfs op een afstand van circa 1 80 meter van de mast van de bestaande windturbine wordt ge

zijn (tot 2024, zie hiervoor) ziet de provincie hier geen reden om de vergunning en/of

bouwd.

inpassingsplan te wijzigen. Wel is de initiatiefnemer gewezen op haar verantwoorde

De bestaande windturbine betreft een Vestas V52 (ashoogte 80 meter, rotordiameter 52 meter), De nieuwe windturbi

lijkheden richting de nabijgelegen windturbine.

Geen

nes hebben, bij toepassing van binnenplanse afwijkingsbevoegdheid) een rotordiameter van ten hoogste 150 meter.
Dat betekent dat de rotorbladen elkaar tot op een afstand van 1 80-26-75=79 meter benaderen. Zulks leidt tot een ge
vaarlijke situatie vanwege de turbulentie die op gaat treden. Daar maakt het verschil in ashoogte en tiphoogte tussen
bestaande en nieuwe windturbines geen verschil: de rotoroppervlakken van zowel de bestaande als de nieuwe wind
turbines draaien gedeeltelijk op dezelfde hoogte.
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In de toelichting bij het ontwerp Inpassingsplan is in paragraaf 4.3 het Regionaal beleid, met name het Bod windener

Het bod uit regio bestond uit meer dan alleen de optelsom van alle concrete windpro-

Geen

gie opgenomen. Daarin is onder meer opgenomen het opschalen van de bestaande windturbine bij RWZI Nieuwveer.

jecten. Bovendien is het bod reeds in 201 1 gedaan door de betrokken partijen. In het

Er is een minimale afstand tussen windturbines noodzakelijk om risico's en schade aan de windturbines in voldoende
mate te voorkomen en beperken. Een tussenafstand van 3 maal de rotordiameter is daarbij het absolute minimum, en
zelfs deze afstand leidt reeds tot discussie (zie bijvoorbeeld uitspraak Raad van State d.d. 20 december 2017 r.o.
31inzake Windpark Veenwieken, nr. 201608339/1/R6 en 201608341/1/R6]. Bij een gemiddelde rotordiameter
(bestaand en nieuw] van 150+52/2=101 meter, dient een tussenafstand van minstens 303 meter te worden aangehou
den om de veiligheid voor de windturbines zelf en de omgeving te waarborgen. Met de mogelijk gemaakte tussenaf
stand van 1 80 meter wordt daar met zekerheid lang niet aan voldaan. Met de mogelijk gemaakte minimale tussenaf
stand van 1 80 meter van de bestaande tot één van de nieuwe windturbines wordt die minimale veilige afstand ver on
derschreden.
Kortom:
- er is geen rekening gehouden met de bestaande windturbine bij RWZI Nieuwveer, wat vooral een gemis is vanwege
externe veiligheid;
- als er vanuit wordt gegaan dat de bestaande windturbine wordt verwijderd, dan is zulks niet gewaarborgd en dient in
elk geval er van uit te worden gegaan dat dit niet voor eind 2024 zal plaatsvinden;
- dubbeldraaien van de nieuwe windturbines met de bestaande windturbine is uit oogpunt van veiligheid en waarschijn
lijk ook verminderde opbrengst voor de bestaande windturbine onacceptabel.
Wij verzoeken u dan ook aan de omgevingsvergunning voor Windpark Nieuwveer de
voorwaarde te verbinden dat de realisatie pas is toegestaan nadat de bestaande
windturbine op de RWZI buiten werking is gesteld dan wel dat gedurende de periode
van dubbeldraaien met de bestaande windturbine zodanige windsector management zal worden toegepast op de
nieuwe windturbines dat een veilige exploitatie van de bestaande (en nieuwe) windturbines gewaarborgd is.
4397071

3

Dit is correct; bij brief van 17 oktober 2016 hebben wij als onderdeel van het bod de opschaling van deze windtur

bod is een bandbreedte opgenomen aan nieuw op te stellen productiecapaciteit voor

bine aangedragen en daarmee verzocht om het vaststellen van het inpassingsplan waarin deze ontwikkeling zou wor

windenergie in de A16-zone (variërend van 74,45 MW tot 126,45 MW). Het opscha

den opgenomen. Dat strookt ook met de tekst in paragraaf 4.3 onder de tabel waarin is vermeld dat het Inpassings

len van de betreffende turbine is hierin niet als specifiek project opgenomen en even

plan het resultaat is van het bod uit de regio en dat met het Inpassingsplan invulling en uitvoering wordt gegeven aan

min kon indiener uit het indienen van de brief in 201 6 afleiden, of verwachten, dat het

het bod.

opschalen van deze windturbine als autonome ontwikkeling in het inpassingsplan zou

Door het niet opnemen van de mogelijkheid tot het opschalen van de windturbine wordt echter afgeweken van het bod worden opgenomen.
terwijl de onderbouwing daarvoor ontbreekt, juist omdat er sprake is van een bestaande windturbine met een bod tot
opschaling had het in onze verwachting gelegen dat in het Inpassingsplan de opschaling zou worden opgenomen.
Wij verzoeken u alsnog de opschaling van de windturbine bij RWZI Nieuwveer mogelijk te maken en in de besluitvor
mig over het Inpassingsplan mee te nemen.
4392905

1

In algemene zin moet het onmogelijk worden gemaakt dat er objecten bij de leiding(en) worden geplaatst die de faal

In dit inpassingsplan worden twee windturbines nabij de betreffende leiding mogelijk

kans van de leiding(en) verhogen omdat daarmee een onbekende, onbedoelde risicoverhoging voor de omgeving

gemaakt (genummerd A-6 en A-7 zoals weergegeven op figuur 3.5 van de plantoelich-

optreedt en de door de leidingbeheerder gepleegde investering in de veiligheid van het buisleidingtransport teniet

ting bij het ontwerp). Aan het veiligheidsonderzoek, dat als bijlage D bij het MER is op

wordt gedaan.

genomen, zijn de richtlijnen uit het Handboek Risicozonering Windturbines gevolgd.

Geen

Voor de risicoanalyse is de adviesafstand ashoogte + 1/3 wieklengte aangehouden,
welke volgt uit het document 'Het beleid van Gasunie Transport Services inzake het vei
lig plaatsen van windturbine bij haar gasinfrastructuur uit 2015. Dit is de High Impact
Zone (HIZ). Gekozen is om bij de recentste adviesafstand van de Gasunie aan te slui
ten (ook al betreft het hier geen leiding van de Gasunie). Uit het onderzoek blijkt dat
voldaan wordt aan deze toetsingsafstand. De voorwaarde daarbij is evenwel dat de
turbine exact op het X- en Y-coördinaat wordt gebouwd zoals dat in het onderzoek is
betrokken. Op de verbeelding bij het ontwerp van het inpassingsplan is dit X- en Y-coordinaat als het middelpunt genomen van het bouwvlak waarbinnen de windturbine
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gebouwd moet worden. Naar aanleiding van deze zienswijzen is er alsnog een tref
kansberekening uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de windturbines voldoen aan de richtwaarde van 10% uit het Handboek Risicozonering Windturbines.
Zoals is beschreven in paragraaf 5.8.2 van de plantoelichting bij het ontwerp van het
inpassingsplan, wordt in dit inpassingsplan enige mate van flexibiliteit geboden om een
windturbine te kunnen bouwen. Het bouwvlak waarbinnen de windturbines kunnen
worden gerealiseerd is om die reden groter dan de maximale omvang van de te ver
wachten omvang van de turbinefundering (een cirkelvormig fundament met een diame
ter van 25 meter), te weten een cirkelvormig bouwvlak met een diameter van 50 meter.
Het inpassingsplan maakt het zo mogelijk dat op de betreffende turbinelocaties A-6 en
A-7 windturbines worden gebouwd waarvan de tiphoogte zich binnen de HIZ komen
te bevinden.
Vanuit het oogpunt van externe veiligheid is dat niet zonder meer aanvaardbaar. Dat
is de reden dat in de planregeling van het ontwerp inpassingsplan voor deze twee
windturbines een specifieke regeling is opgenomen. Wordt ervoor gekozen om de tur
bines niet op het middelpunt van het bouwvlak te bouwen, dan dient de betreffende
ontwikkelaar hiervoor een omgevingsvergunning voor afwijken voor aan te vragen bij
het bevoegd gezag (artikel 3.2 onder h in combinatie met artikel 3.1.1 van de planregels). Voorwaarde voor het kunnen afwijken is dat wordt aangetoond dat de afwijking
aanvaardbaar is vanuit het oogpunt van externe veiligheid en dat indiener als leidingbeheerder hierover om advies wordt gevraagd.
4392905

2

RRP verzoekt om het "Handboek Risicozonering Windturbines" als een praktijkrichtlijn voor de afstand tov de hoge druk Zie beantwoording bij punt 1.

Geen

olietransportleidingen te gebruiken.
In het handboek wordt beschreven dat, indien de afstand tussen een buisleiding en de windturbine NIET aan onder
staande criteria voldoet, er een kwantitatieve risicoanalyse vereist is: bij ondergrondse installaties
a. de maximale werpafstand bij nominaal toerental of
b. de ashoogte + 1/2 rotordiameter aan te houden
en bij bovengrondse installaties
c. de maximale werpafstand bij overtoeren
In die risico analyse zal moeten worden aangetoond dat de faalkans van de leidingen ten gevolge van de aanwezig
heid van de windturbines met niet meer dan 10% toeneemt
4392905

4392905

3

4

In de toelichting omschrijft de tekst dat er rekening is gehouden met de adviesafstanden van de Gasunie en dat de gas-

De betreffende leiding is inderdaad niet als zodanig weergegeven op figuur 3.5 van

In paragraaf 5.8.2 van de

unieleiding ter plaatse buiten de High-impact zone is gelegen. De buisleidingen van RRP zijn binnen het plan tekstueel

de plantoelichting bij het ontwerp inpassingsplan. Volledigheidshalve wordt bij de vast

plantoelichting wordt een fi

niet vernoemd noch weergegeven in figuur 3.5 waar naar wordt verwezen. RRP is ter plaatse betrokken met beide olie stelling van het inpassingsplan aan de plantoelichting in pararagraaf 5.8.2 een figuur

guur met de ligging van de

transportleidingen waarom we u willen verzoeken beide leidingen in het gehele plan maar ook in het kaartje op te ne

opgenomen waarop de ligging van de leiding is weergegeven. Zoals reeds is in de

leidingen toegevoegd.

men en te beschrijven of de afstanden voldoen aan het "Handboek Risicozonering Windturbines" zoals in punt-2 (zie

plantoelichting in het ontwerp en hiervoor is toegelicht, voldoen de windturbines aan

hierboven) omschreven.

de adviesafstanden uit het handboek.

Beide leidingen van RRP liggen in een belemmerende strook welke als dubbelbestemming "Leiding-Brandstof" en tevens

Dit inpassingsplan heeft geen betrekking op de gronden die deel uitmaken van de be-

een gebiedsaanduiding "Veiligheidszone - Leiding" in het vigerende bestemmingsplan buitengebied is opgenomen. De

lemmeringenstrook van de buisleiding. De belemmeringenstrook is reeds juridisch-pla-

leidingstrook van RRP is niet opgenomen in uw ontwerp-PIP-verbeelding. We verzoeken u dan ook om de leidingstrook

nologisch bestemd in de geldende bestemmingsplannen Buitengebied Drimmelen en

van RRP als dubbelbestemming "Leiding-Brandstof" in de kaart en in de legenda bij de dubbelbestemmingen op te ne

Buitengebied Moerdijk. Dit inpassingsplan brengt in deze bestemmingsplannen ten

men.

aanzien van de leiding geen verandering en behoeft daarom ook niet in het inpas

Geen

singsplan te worden opgenomen.
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Geen

De locatie van windmolen nr A-6 van figuur 3.5 in de toelichting (± 150 m. ten noorden van Dirk de Botsdijk), lijkt net

In het inpassingsplan wordt enkel de planologische mogelijkheid geboden om de be

op de ter plaatse uit bedrijf genomen leidingsecties van RRP gesitueerd. Dat betreffende leidingstuk is gevuld met beton

treffende windturbines te bouwen. Het is aan de ontwikkelaars om van die mogelijk

en heeft geen EV-zone. Afhankelijk van de exacte locatie van die windmolen kan er voor gekozen worden om een

heid gebruik te maken. Wanneer de betreffende ontwikkelaar dat wenst, in dit geval

deel van die leidingstukken op kosten van de verzoeker, te laten verwijderen.

Nuon, dan kan hij van uw aanbod gebruik maken. Nuon wordt gewezen op uw aan

In het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan is aangegeven dat de besluitvormingsprocedures verlopen via de provinci

Ter kennisname

bod.
4383479

1

Geen

ale coördinatieregeling.
Ook de vergunning inzake de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (WBR) zou in de coördinatie meegenomen kunnen
worden.
Het meenemen van de WBR in de coördinatie levert in dit geval geen tijdwinst op, waardoor Rijkswaterstaat de meer
waarde van coördinatie niet ziet.
Het vergunning proces in het kader van de WBR zal daarom door RWS parallel, maar buiten de coördinatieregeling
om, plaats vinden.
4394513

1

Voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld. In dit inpassingsplan zijn diverse

3.1.1

Omgevingsvergunningen wor

woningen in het plangebied wegbestemd. Een deel van deze woningen is inmiddels in eigendom van het Havenbe

den uitgebreid met maatwerk-

drijf, een aantal woningen zijn nog in eigendom van de

voorschriften voor de wonin

oorspronkelijk eigenaren.

gen binnen het LPM-gebied.

In het nu voorliggende inpassingsplan voor het Windpark A1 6 neemt u het formele standpunt in, dat deze woningen
planologisch niet meer bestaan, omdat het inpassingsplan voor LPM in werking is getreden. Zoals u bekend loopt op
dit moment nog een beroepszaak tegen het LPM. Het is wachten
op een uitspraak van de Raad van State. Mocht die uitspraak onverhoopt negatief uitpakken en het inpassingsplan
voor LPM geschorst worden, dan treedt de oude bestemming van deze woningen weer in werking en is er niet langer
sprake van een situatie van wegbestemmen.
Op dat moment vormen deze woningen objecten, waarbij voldaan moet worden aan de geluidsnormen en normen
voor slagschaduw. Maar in de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor het Windpark A1 6 zijn deze woningen niet on
derzocht. De belangen van deze eigenaren en van de tijdelijke bewoners van de panden die al zijn aangekocht, moe
ten naar onze mening ook beschermd worden. Deze bescherming blijkt nog onvoldoende uit het inpassingsplan. Wij
verzoeken u een toetsing voor deze woningen alsnog toe te voegen en, indien nodig, maatregelen te treffen om de
woningen te beschermen of maatwerkbepalingen in de omgevingsvergunningen toe te voegen.
4394513

4394513

2

3

Daarnaast hebben wij onlangs vernomen dat deze bewoners tot op heden niet in de communicatie over dit project be

Bewoners zijn in het gehele participatieproces hetzelfde behandeld als andere bewo

trokken zijn. Wij zijn van mening dat het hier gaat om volwaardige inwoners van onze gemeente en ook als zodanig

ners in het plangebied. Doordat de adressen van de wegbestemde woningen ontbra

behandeld dienen te worden. Wij verzoeken u dan ook met klem deze bewoners op zeer korte termijn alsnog in de

ken in ons adressenbestand, zijn deze woningen na de eerste informatieavond alsnog

communicatie over het windpark te betrekken en hen als volwaardige bewoners de benodigde informatie te verstrek

op de hoogte gebracht. Wij zullen deze bewoners n.a.v. de Nota van Zienswijze

ken.

apart op de hoogte brengen.

In het ontwerp-inpassingsplan is een overdraaicirkel opgenomen. Binnen deze cirkel zijn geen kwetsbare en beperkt

In het inpassingsplan is een zekere mate van flexibiliteit geboden voor de ontwikke

kwetsbare objecten toegestaan. Deze overdraaicirkel is groter dan de 1 0-5 contour van de windturbines. Hiermee is

laars waarbinnen de windturbines gebouwd kunnen worden. Als onderdeel van deze

de belemmering van deze overdraaicirkel groter dan strikt

flexibiliteit is in het inpassingsplan een gebiedsaanduiding opgenomen op de verbeel

noodzakelijk. Zoals u immers zelf aangeeft, zijn beperkt kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour, onder voorwaar

ding (overige zone - overdraai) waarover de rotorbladen van de nieuwe windturbines

den, mogelijk. Wij verzoeken u dan ook de overdraaicirkel gelijk te trekken met de 1C-5 contour.

heen mogen draaien. De lengte van het rotorblad bepaald ruwweg de zone waarbin

Geen

Geen

nen het plaatsgebonden risico (PR) ongeveer een kans van een op honderdduizend
per jaar heeft
(10-5 per jaar). De contour van het PR met kans 10-6 per jaar is ongeveer gelijk aan
de maximale tiphoogte van de windturbines. Zoals aangegeven, is momenteel nog niet
exact bekend welk type windturbines gebouwd gaat worden. De afmetingen van de
rotordiameter en tiphoogten zal daarom kunnen variëren. Om zeker te stellen dat bin
nen de maatgevende risicocontouren van het PR geen nieuwe (beperkt) kwetsbare ob-
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jecten gebouwd kunnen worden, is dat daarom in art. 7.2.2 van de planregels uitge
sloten. Gelet op de onderliggende thans geldende bestemmingen op de gronden
waarop u doelt, levert dat geen (nieuwe of andere) planologische belemmeringen op
voor het bestaande grondgebruik. Niet valt in te zien waarom de contouren om die re
den verkleind zouden moeten worden.
4394513

4

Het ontwerp-inpassingsplan wijzigt de bestemming van het voormalig agrarisch bedrijf aan de Markweg 1 te Lange-

Indiener geeft aan dat de eigenaren nog niet zijn uitgekocht. Dat is conform de infor

weg. In de Nota van overleg is te lezen dat dit gebeurt op verzoek van de ontwikkelaar. Als reden wordt aangevoerd

matie waarover de provincie beschikt. Het is aan de provincie om te controleren de

dat de woning vanwege een te hoge geluidsbelasting niet gehandhaafd kan worden.

haalbaarheid is gegarandeerd.

Geen

Voor zover ons bekend, zijn de eigenaren van dit pand nog niet uitgekocht. Onbekend is of voor deze woning al on
derhandelingen zijn opgestart.
4394513

5

Momenteel heeft dit perceel in het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk een agrarisch bouwstede met de aandui

Uit de zienswijze met kenmerk 4395968 die namens de eigenaar en bewoner van de

ding 'voormalig agrarisch bedrijf'. Het ontwerp-inpassingsplan wijzigt deze bestemming naar "Bedrijf - windturbine",

betreffende woning is ingediend, blijkt dat de ontwikkelaar (Eneco) een overeenkomst

met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - onderhoudsvoorziening'.

heeft gesloten en tot aankoop van de betreffende woning en omliggende gronden over

Uit de toelichting en regels wordt niet duidelijk wat precies onder een onderhoudsvoorziening verstaan moet worden.

zal gaan. Het provinciebestuur acht om deze reden de uitvoerbaarheid van de in het

Wij verzoeken u dit nader te specificeren. Daarnaast missen wij in de toelichting een belangenafweging tussen de be

ontwerp van het inpassingsplan gegeven bestemming aan deze gronden voldoende

langen van de eigenaar en die van de ontwikkelaar.

aangetoond en is het indirect bestemmen via een wijzigingsbevoegdheid zoals ge

Geen

In de toelichting wordt nu kort aangegeven dat de bestaande woning op het perceel niet gehandhaafd kan blijven van vraagd niet noodzakelijk. Zie de beantwoording bij punt 4. De provincie is verant
wege het geluidsniveau maar niet duidelijk wordt, hoe gegarandeerd wordt dat deze woning daadwerkelijk verdwijnt.

woordelijk voor het opstellen van het inpassingsplan Windenergie A16 en het in dit

Als laatste missen wij een onderbouwing in hoeverre deze nieuwe bestemming uitvoerbaar is.

plan toekennen van bestemmingen. Er is geen aanleiding om een wijzigingsbevoegd-

Voor zover ons bekend, is dit perceel nog niet aangekocht door de ontwikkelaar. Door nu al te voorzien in een drasti

heid op te leggen.

sche wijziging in de bestemming van het perceel, wordt naar onze mening op de zaken vooruit gelopen. Als woning
en schuur nog niet zijn aangekocht, dan zou een wijzigingsbevoegdheid naar onze mening op zijn plaats zijn, waar
mee de bestemming van de woning wordt aangepast, zodra de woning is aangekocht.
4394513

6

In het ontwerp-inpassingsplan wordt op twee essentiële onderwerpen de taken bij de gemeente neergelegd. Ten eerste

De wijze waarop de afspraken aangaande de meerwaardecreatie zijn vastgelegd en

wordt gesteld dat de gemeente de invulling van de "meerwaarde-creatie" bij in gebruik nemen van de windturbines

kunnen worden getoetst, zijn beschreven in paragraaf 6.4.3 van de plantoelichting.

moet toetsen en moet optreden als niet aan de voorwaardelijke verplichting wordt gedaan. Wij verzoeken u nadere

Naast de anterieure overeenkomst, die enkel tussen de provincie en de ontwikkelaars

informatie toe te voegen over de manier waarop

wordt gesloten, zijn ook overeenkomsten gesloten tussen de gemeenten, de lokale

de gemeente het nakomen van deze verplichting dient te toetsen.

stichtingen en de ontwikkelaars. De gemeenten zijn langs die weg ook privaatrechtelijk

In de toelichting is aangegeven dat met de ontwikkelaars een privaatrechtelijke overeenkomst is gesloten onder andere

betrokken bij de wijze waarop de meerwaardecreatie wordt vormgegeven. Zoals is af

dit onderwerp. De privaatrechtelijke handhaving van de invulling van de "meerwaarde-creatie" ligt dus bij u als partij

gesproken in het Convenant Windenergie A16-zone (2015) zijn de gemeenten zelf

bij deze anterieure overeenkomst. Naar onze mening ligt het voor de hand om de bestuursrechtelijke én de privaat

verantwoordelijk voor de wijze waarop de sociale participatie verder wordt vormgege

rechtelijke mogelijkheid tot ingrijpen bij één bestuursorgaan te leggen.

ven. Het provinciebestuur gaat ervan uit dat de gemeente Moerdijk het convenant op

Geen

dit zelfstandig kan naleven en daaraan invulling kan geven. Overeenkomstig het con
venant ligt de taak van de gevraagde privaatrechtelijke handhaving dus juist bij de ge
meente Moerdijk zelf en niet bij het provinciebestuur.
4394513

7

De tweede verplichting richt zich op slagschaduw. In de omgevingsvergunning, die u als provincie verleent, worden

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver

voorwaarden opgenomen die verplichten tot het uitrusten van iedere turbine met een stilstandsvoorziening, die ervoor

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

zorgt dat bij overschrijding van de slagschaduwnorm, de windturbine wordt uitgeschakeld. De gemeente moet nazien

speelt.

Geen

op het nakomen van de voorwaarden uit de omgevingsvergunning. Ons is niet duidelijk op welke wijze wij deze toet
sing kunnen voeren. Wij hebben geen inzicht in de wijze waarop deze stilstandvoorziening wordt ingericht. Wij ver
zoeken u nadere informatie toe te voegen over de wijze waarop wij kunnen nazien op het nakomen van de voorwaar
den uit de omgevingsvergunning op dit punt.
4394513

8

In de Nota van Overleg is aangegeven dat afspraken met de gemeenten gemaakt zullen worden over de afwikkeling

2.8

Geen

van planschadeverzoeken. Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen dat deze afspraken gemaakt zijn, vóórdat het inpassingsplan wordt vastgesteld.
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Het inpassingplan houdt voor de zone ten zuiden van Breda rekening met een reserveringsgebied voor uitbreiding van

De reservering waarop wordt gedoeld, betreft een wettelijke verplichting uit het Barro.

Geen

deze snelweg. Gezien de huidige capaciteits/intensiteitsverhouding op de A16 inclusief knooppunten zou dit naar

Deze verplichting geldt niet voor de overige delen van het tracé van de rijksweg A16.

onze mening voor het gehele tracé van de A16 moeten gelden, zodat in de toekomst mogelijk oplossingen voor het

Evenmin heeft de wegbeheerder (Rijkswaterstaat) in de voorbereiding van het inpas

capaciteitsgebrek op deze snelweg niet worden belemmerd door de windmolens.

singsplan het provinciebestuur gewezen op mogelijke aanstaande aanpassingen
rondom het wegtracé of anderszins waarmee bij de vaststelling van het inpassingsplan
rekening gehouden moet worden. De bouwvlakken in het inpassingsplan waarbinnen
de nieuwe turbines zijn voorzien, zijn voorts op minimaal 90 meter afstand van de rijks
weg ingetekend. Niet valt in te zien op welke wijze een toekomstige uitbreiding van de
snelweg hierdoor belemmerd zou kunnen worden.

4394513

10

Klopt de vaststellingsdatum genoemd in artikel 1.5? Deze datum ligt ná het moment van tervisielegging van het ont-

Bij het vaststellen van het inpassingsplan wordt de juiste datum van het vaststellen van

Aanpassing in art. 1.5 van de

werp-inpassingsplan. Hetzelfde geldt voor de datum in paragraaf 6.4.1 van de toelichting.

de Beeldkwaliteitsvisie door het provinciebestuur opgenomen.

planregels en par. 6.4.1 van

Wij missen een begripsbepaling van het begrip "landschapsdeskundige" zoals genoemd in artikel 3.1.1 onder d.

In artikel 1 van de planregels worden enkel de begrippen nader toegelicht en uitge

Aanvulling in art. 1 planregels

de plantoelichting
4394513

11

legd die op basis van het taalgebruik in het normale verkeer nadere uitleg of een dui
ding behoeven. Het gaat om een deskundige op het gebied van het beoordelen van
landschap- en landschapsstructuren die door het bevoegd gezag als zodanig wordt
aangewezen. Ter verduidelijking kan dit aan art. 1 van de planregels worden toege
voegd.
4394513

12

De beschrijving van het gemeentelijk beleid in paragraaf 4.5.1 is erg summier. Deze korte beschrijving geeft te weinig

Uit de zienswijze wordt niet duidelijk welke onderdelen van het gemeentelijke beleid

informatie om te kunnen bepalen of de ontwikkeling past in het gemeentelijk beleid.

worden gemist. Naar het oordeel van het provinciebestuur wordt voldoende rekening

Geen

gehouden (en invulling gegeven) aan het energiebeleid van de gemeente Moerdijk.
4394513

13

Zevenbergschen Hoek is diverse keren geschreven als Zevenbergschenneen MER is ssssssssssssss Hoek.

Dit is een kennelijk verschrijving in de plantoelichting die bij de vaststelling van het in

Aanpassing van de verschrij

passingsplan wordt hersteld.

ving van 'Zevenbergschen

In paragraaf 4.4.3 van de toelichting worden twee verschillende vaststellingsdata van het inpassingsplan voor LPM

Dit is een kennelijk verschrijving in de plantoelichting die bij de vaststelling van het in

Aanpassing van de verschrij

genoemd. Wij verzoeken u de correcte datum op te nemen.

passingsplan wordt hersteld.

ving in par. 4.4.3 van de

Hoek' in de plantoelichting
4394513

14

plantoelichting
4397025

1

Ik ben concessie houder van de grond aan de A1 6, waarop en tankstation is gevestigd , Esso, dit ter hoogte van Sta

2.8

Geen

3.2.2 en 3.2.3.

Geen

tion Lage Zwaluwe, of wel ter hoogte van Zevenbergschenhoek..
Hierbij maak ik bezwaar tegen het plaatsen van een windmolen of windmolens rond mijn locatie en wel om de vol
gende reden: de waarde van de concessie zal dalen als er windmolens in de buurt van mijn locatie geplaats gaan
worden. Het zal namelijk het aantal mogelijke bedrijfsactieviteiten gaan beperken.
4394303

1

Als de bouw van de windmolens door zou gaan zoals dit nu gepland is zou mijn vaders woning staan in een gebied
waar sprake is van geluidshinder en slagschaduw. Om deze reden hebben wij dan ook ernstig bezwaar tegen het
plaatsen van windmolens op deze locatie.

4394303

2

Inmiddels heb ik begrepen dat mijn vader vanuit de provincie geen informatie over de windmolens heeft ontvangen

3.1.1

omdat in het gebied waar hij woont het logistiek park moerdijk gepland staat en men er van uit ging dat deze wonin
gen niet meer bewoond zijn. Omdat de woningen op den duur moeten verdwijnen voor het LPM bestaan ze voor de

bracht en de waarden wor

provincie planologisch niet meer. Onterecht dus en het moet me ook wel van het hart dat dit heel cru overkomt. Verder

den middels maatwerkvoor-

wil ik u erop wijzen dat mijn vader wat betreft het LPM woont in het gebied wat pas in de derde fase ontwikkeld wordt.

schriften in de vergunningen

Dit zal dus ruim na 2020 zijn wat als bouwjaar voor de windmolens genoemd wordt.
4397177

1

De geluid- en slagschaduwbelasting is alsnog in beeld ge

haar omissie richting alle 'planologisch niet bestaande bewoners' te herstellen, hen met terugwerkende kracht te infor
meren en vanaf heden op de hoogte te blijven houden

opgenomen.
3.1.1

Omgevingsvergunningen wor
den uitgebreid met maatwerkvoorschriften voor de wonin
gen binnen het LPM-gebied.
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Kenmerk

Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

4397177

2

de deadline van 30 juli a.s. te verlengen met de gebruikelijke termijn waarbinnen een zienswijze kan worden inge

2.6.

Geen

diend (is dat 6 weken?), waarbij die termijn pas gaat lopen op het moment dat de provincie álle inwoners correct en

De Awb regelt de wijze waarop eenieder geïnformeerd moet worden op het inpas-

volledig op de hoogte heeft gesteld over alle zaken en stukken betreffende het huidige ontwerp-inpassingsplan "Wind

singsplan en de wettelijke vereisten van de inspraak. Hieraan is voldaan.

energie A16"
4397177

3

met betrekking tot alle bestaande of toekomstige uit het inpassingsplan voortvloeiende zaken, stukken, vergunningen

3.1.1

etc., rekening te houden met álle woningen/bewoners en de bestaande stukken daarop reeds aan te passen

Opnemen van maatwerkvoorschriften voor de LPM wonin
gen in de omgevingsvergunning

4397177

4

(concept-)omgevingsvergunningen te vernietigen, danwel aan te passen, aangezien deze geen rekening houden met

3.1.1

de 'planologisch niet bestaande woningen/bewoners'

Opnemen van maatwerkvoorschriften voor de LPM wonin
gen in de omgevingsvergunning

4397177

5

de milieueffectrapportage ("MER") opnieuw te laten uitvoeren - door een onafhankelijk bureau - met inachtneming van

3.1.1

Geen

álle woningen/bewoners
4397177

7

alsdan een nieuwe gebruikelijke termijn te stellen waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend op het alsdan aan 2.6

Geen

gepaste ontwerp-inpassingsplan "Windenergie A16"
4397177

8

alsdan een nieuwe gebruikelijke termijn te stellen waarbinnen bezwaar kan worden gemaakte tegen de (aangepaste)

2.6

Geen

3.1.1

Omgevingsvergunningen wor

concept-omgevingsvergunningen.
4397170

1

haar omissie richting alle 'planologisch niet bestaande bewoners' te herstellen, hen met terugwerkende kracht te infor
meren en vanaf heden op de hoogte te blijven houden

den uitgebreid met maatwerkvoorschriften voor de wonin
gen binnen het LPM-gebied.

4397170

2

de deadline van 30 juli a.s. te verlengen met de gebruikelijke termijn waarbinnen een zienswijze kan worden inge

2.6.

diend (is dat 6 weken?), waarbij die termijn pas gaat lopen op het moment dat de provincie álle inwoners correct en

De Awb regelt de wijze waarop eenieder geïnformeerd moet worden op het inpas-

volledig op de hoogte heeft gesteld over alle zaken en stukken betreffende het huidige ontwerp-inpassingsplan "Wind

singsplan en de wettelijke vereisten van de inspraak. Hieraan is voldaan.

Geen

energie A16"
4397170

3

met betrekking tot alle bestaande of toekomstige uit het inpassingsplan voortvloeiende zaken, stukken, vergunningen

3.1.1

etc., rekening te houden met álle woningen/bewoners en de bestaande stukken daarop reeds aan te passen

Opnemen van maatwerkvoorschriften voor de LPM wonin
gen in de omgevingsvergunning

4397170

4

(concept-)omgevingsvergunningen te vernietigen, danwel aan te passen, aangezien deze geen rekening houden met

3.1.1

de 'planologisch niet bestaande woningen/bewoners'

Opnemen van maatwerkvoorschriften voor de LPM wonin
gen in de omgevingsvergunning

4397170

5

de milieueffectrapportage ("MER") opnieuw te laten uitvoeren - door een onafhankelijk bureau - met inachtneming van

3.1.1

Geen

álle woningen/bewoners
4397170

7

alsdan een nieuwe gebruikelijke termijn te stellen waarbinnen een zienswijze kan worden ingediend op het alsdan aan 2.6

Geen

gepaste ontwerp-inpassingsplan "Windenergie A16"
4397170

8

alsdan een nieuwe gebruikelijke termijn te stellen waarbinnen bezwaar kan worden gemaakte tegen de (aangepaste)

2.6

Geen

concept-omgevingsvergunningen.
4397868

1

ik verwacht waardevermindering van mijn huis,

2.8

Geen

4397868

2

ik verwacht geluidsoverlast,

3.2.2

Geen

4397868

3

ik verwacht horizon vervuiling,

3.2.5

Geen

4397868

4

kortom het geeft mij een slecht gevoel voor zowel mij woongenot als financiële situatie voor nu en in de toekomst. Dit is 2.1 en 2.8

Geen

voor mij de belangrijkste motivatie om tegen deze windmolens te zijn. Ik ben er van overtuigd dat dit ook onze buurt
niet ten goede komt.
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Kenmerk

Nr.

4400844

1

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

De slagschaduw en het geluid van deze molens zal in onze woonomgeving voor overlast gaan zorgen. Aangezien wij

3.2.2 en 3.2.3

Geen

2.3

Geen

3.2.5

Geen

2.3

Geen

2.4 en 2.5

Geen

2.4 en 2.5

Geen

2.9

Geen

met behoorlijk veel infrastructurele druk en overlast te maken hebben hopen wij dat er voor de windmolens naar een
ander gebied gezocht wordt.
4397593

1

het gebied rondom Zevenbergschen Hoek is infrastructureel al zeer zwaar belast: overlast A16, HSL, treinverkeer,
sluipverkeer en de plannen rondom het 380 kV traject.

4397593

2

we hebben onze woning gekocht vanwege de ligging met vrij uitzicht en zonsondergang aan de horizon. Door de
komst van de windturbines wordt het vrije uitzicht deels ontnomen en zal de zon hinderlijk (flikkerend) achter de 2
meest zuidelijke molens ondergaan.

4397593

3

er zijn betere, alternatieve locaties voor plaatsing van de turbines buiten het gebied direct langs de A16: gebieden
waar minder mensen wonen en er dus minder (geluids-)overlast zal zijn (bv bij de Mark of op bestaande industrieterrei
nen).

4397593

4

De turbines die op grondgebied van de gemeente Drimmelen zijn voorzien, zullen voornamelijk overlast bezorgen bij
bewoners van de dorpen Zevenbergschen Hoek en Moerdijk. De gemeente Moerdijk wordt daarmee zwaarder belast
dan de gemeente Drimmelen. Te ondervinden hinder is daardoor niet eerlijk verdeeld over de verschillende dorpen.

4397594

1

het aantal windmolens dat bij elkaar wordt geplaatst (9) is aanzienlijk hoger dan de wens van de betrokken bewoners
(vanuit de projectgroep) zoals vorig jaar is aangegeven (namelijk clusters van maximaal 3 molens).

4397594

2

de plannen zijn al in een vergevorderd stadium terwijl de lokale participatieregeling nog niet voldoende is uitwerkt,

4397594

3

de ruimte voor rondlopende reeën wordt beperkt en ze worden beperkt in hun bewegingsvrijheid.

3.2.6

Geen

4397594

4

het niet duidelijk is voor welk type windmolen gekozen zal worden en we dus feitelijk geen bezwaar kunnen maken

In de aanvraag is een bandbreedte opgenomen voor wat betreft de ashoogte, de ro-

Bouwvoorschrift 1.1.3 aan

tegen een concrete turbine.

tordiameter en de tiphoogte van de windturbines. Op basis van deze bandbreedten is

passen van 8 weken naar 14

de omgevingsvergunning verleend. Hier is echter wel een beperking in aangebracht.

i.v.m. mogelijke binnenplanse

Zie de reactie onder 3.2.1. Het is niet vereist om in de vergunningaanvraag en bij de

afwijking

dan wel gecommuniceerd naar de bewoners.

vergunningverlening al een keuze te maken voor het type windturbine of voor een pre
cieze as- en tiphoogte en rotordiameter. Bij de beoordeling van de bouwaanvraag zijn
we uitgegaan van de maximale waarden binnen de in de aanvraag vermelde band
breedten (worst-casebenadering). Wel hebben we daarom een voorschrift aan de ver
gunning verbonden dat 14 weken voor aanvang van de werkzaamheden de gegevens
moeten worden aangeleverd over de definitieve keuze van het type windturbine. Op
basis van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrecht blijkt deze wijze van vergunning
verlening mogelijk te zijn.
4397594

5

Mijn bezwaar zal nog vele malen groter zijn bij knipperende lichten op de molens, maar ook continue lichten, want

3.2.5

Geen

door het draaien van de wieken zal het vanaf de voorkant lijken op knipperlichten.
4397700

1

Ernstige verstoring van flora en fauna

3.2.6

Geen

4397700

2

het gebied rondom ZBH is infrastructureel al zeer zwaar belast: overlast A16, HSL, treinverkeer, sluipverkeer, plannen

2.3

Geen

3.2.5

Geen

2.3

Geen

2.4 en 2.9

Geen

2.3

Geen

380 kV
4397700

3

Otto heeft zijn woning gekocht vanwege de ligging met vrij uitzicht en zonsondergang aan de horizon. Door de komst
van de windturbines wordt het vrije uitzicht deels ontnomen en zal de zon hinderlijk (flikkerend) achter de 2 meest zui
delijke molens ondergaan.

4397700

4

er zijn betere, alternatieve locaties voor plaatsing van de turbines buiten het gebied direct langs de A16: gebieden
waar minder mensen wonen en er dus minder overlast zal zijn (bv bij de Mark of op bestaande industrieterreinen)

4397722

1

Van echt sociale participatie t.a.v. hen waar de molens komen, de boeren is amper sprake. In die zin lijkt het alsof
landbouwgrond op een soort van koloniale, imperiale wijze geëxploiteerd gaat worden. Boerenland als wingewest.
Zoiets stuit mij tegen de borst.

4397722

2

Daarmee geef tevens mijn twijfel aan waarom die 1 kilometerzone aan beide zijden van de A16 zo star is. Nu komen
immers alle lasten op dat toch al strategische, drukke en al volop geëxploiteerde gebied. Waarom die 1 kilometer?
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Kenmerk

Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

2.4

Geen

2.9

Geen

2.4

Geen

Buiten die 1 kilometer zijn er immers ook boeren, collega's met grond. Die 1 kilometer is een politieke werkelijkheid
van bestuurders en een beslisproces van mensen die niet van het gebied zelf zijn. Zelfs het zogenaamde draagvlak
van het gebied zelf is een geconstrueerde werkelijkheid van zogenaamd lokale initiatieven, als vervat in groepen als
Duurzaam Drimmelen en Energiek Moerdijk, welke zelf geen binding hebben met de bewoners en boeren langs de
A16.
4397722

3

In ieder geval lijkt het er nu op dat er wordt gesproken en beslist over ons, bij ons, maar zonder ons. Afgelopen jaren
is er bijv. amper echt met ZLTO-Drimmelen gesproken en met het boerenbelang in de brede zin van het woord is am
per rekening gehouden. Er ligt een plan klaar wat Raad van Stateproof is en daarmee vind ik dit alles uiterst mager.
Het heeft iets weg van een bestuurlijke MeTooaffaire, waarbij de bewoners en boeren van een gebied doorlopend
een soort van aantast en aangerand worden.

4397722

4

4397722

5

De sociale participatie, welke ik van harte ondersteun, was ooit revolutionair, maar is nu magertjes aan het worden.
Zelf streef ik naar zo veel mogelijk revenuen in het gebied achter te laten i.p.v. die schamele 25%.
Over de exacte plekken heb ik een mening. Graag in het gebeid van lokale mensen waar de sociale participatie het
grootst is qua kand. Dus eigenlijk in het gebied van de Coöperatie Zonzeelse Wind.

4397726

1

Idem als iD: 4766TD4 2Hermus

2.4 en 2.9

Geen

4397728

1

Idem als iD: 4766TD4 2Hermus

2.4 en 2.9

Geen

4397728

1

Allereerst op de door de informatie avond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van wind

2.1, 2.3, 2.4 en 2.9

Geen

3.2.1

Geen

molens tegen stemmen was niet mogelijk. Verder werd er ook uitvoerig gesproken over *financiële voordelen* voor
hen die de lasten accepteren. Deze handelswijze is laakbaar en niet acceptabel daar alle negatieve effecten naar
onze mening nog niet volledig zijn onderzocht en men in de gemeenschap geen waarborgen voor een gezond leefkli
maat kan inwisselen voor financiële compensatie. Temeer daar de leefbaarheid van ons dorp nu al onder grote druk
staat en met de komst van de windmolens zeker in het gedrang komt.
4397728

2

Het dorp Moerdijk wordt geheel ingesloten door industrie en windmolens hetgeen zeker niet zal leiden tot een gezond
leefklimaat voor haar bewoners. Het enige vrije uitzicht van ons dorp wordt dan teniet gedaan door het plaatsen van 9
hoge windturbines langs de A16 bij de Moerdijkbrug, die buiten extra geluidoverlast, slagschaduw en ernstige visuele
hinder aan ons dorp zullen geven. Dit zal volgens elders uitgevoerd onderzoek op termijn leiden tot psychische en me
dische klachten bij een deel van de bewoners, waarvan de effecten in het MER niet zijn onderzocht.Ook de effecten in
de kernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aanzienlijke toename van de schadelijke- en
toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A16 . Wij stellen vast, dat in de
resultaten voor milieueffecten van de windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de effecten van atmosferi
sche stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring van de atmosferische
lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en schadelijke emissies
van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste stoffen in het dorp
Moerdijk en haar directe omgeving . Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie concentraties van
zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige waarden. Wij ach
ten dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van onze leefbaarheid en
gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog zijn niet onderzocht. Ter
wijl onderzoeken in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en toxische stoffen zal
ontstaan. Op eerder gestelde vragen door ons aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een onderzoek van de
Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua organisatie en kwaliteit.
Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de omgeving van Moer
dijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouwd op feiten en
metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische lagen bevinden en
ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer negatief gevolg heeft
voor onze gezondheid en het leefmilieu ter plaatse.
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4397728

3

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A16 . Ook

3.2.2

Geen

2.8

Geen

3.2.1

Geen

2.6

Geen

2.6

Geen

Bij alle - niet tot de inrichting behorende woningen - moet voldaan worden aan de nor

Geen

blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds en 's
nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden. De over
last voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.
4397728

4

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.

4397728

5

Het kan toch niet zijn dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens ons niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4397728

6

Tenslotte maken wij een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de Provincie van
13 juni 201 8, zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A16 gericht aan de
bewoners ,op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is een ernstige
fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is vanaf nu
beschikbaar via de website www.brabant.nl/onwerppipwindenergieA16. U kunt met ingang van 19 juni tot en met 30
juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote . Deze link in de brief blijkt niet te werken! Terwijl deze essentieel
is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Wij zijn de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners de mo
gelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele bezwaren tegen de
voorgenomen activiteit dit gegeven het feit dat de procedure voor normale bewoners al erg gecompliceerd is. Wij zijn
de mening, dat wij de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mogen ontzeggen en stellen dan, ook dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.

4397728

7

Wederom werkt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en bedenkingen NIET ik kan slechts een deel van
mijn tekst kwijt daar het aantal karakters om mijn reactie aan te geven door u is beperkt. Ik ben het oneens met deze
gang van zake en eis dat de inspraak procedure opnieuw dient plaats te vinden zonder al deze problemen waarvan
ik zeker niet de enige ben die dit ondervind!

4394491

1

Naar de mening van cliënten is onvoldoende rekening gehouden met het feit dat zij daar woonachtig zijn en wordt
niet voldaan aan de vereisten, waaronder de geluidsbelasting en anderzijds de slagschaduw die optreedt. Ik zal dit

men uit het activiteitenbesluit. Hiermee is geborgd dat er voldaan zal worden aan de

nader motiveren. Om die reden ontberen de MER en het inpassingsplan een zorgvuldige voorbereiding en een deug

vereisten omtrent geluid en slagschaduw.

delijke motivering.
4394491

2

In de planvoorschriften, waarbij ik met name doel op artikel 3, is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen in de bouw-

3.2.1

Geen

regels, met name de afwijkingsbevoegdheid als bepaald in artikel 3.1.1 lid a, waarbij een afwijking van 5% zou mo
gen optreden bij het verlenen van de ontheffing voor de tiphoogte, de ashoogte, en de rotordiameter. Cliënten kunnen
zich niet verenigen met deze ontheffingsmogelijkheid en wel om de volgende redenen.
In de onderliggende rapporten is niet uitgegaan van de maximale afwijking die kan optreden als gevolg van deze ont
heffingsmogelijkheid. Zo heeft men ten aanzien van de op te nemen geluidsbelasting en slagschaduw als uitgangspunt
genomen het centrale middelpunt van het bouwvlak. Door gebruik te maken van de afwijkingsbevoegdheid van de 5%
zou dit met zich meebrengen dat de tiphoogte 210 meter gaat bedragen, de eventuele ashoogte 147 meter en de rotordiameter zou meer dan 150 meter kunnen gaan bedragen.
Dit stemt niet overeen met de onderliggende onderzoeken. Immers, zoals blijkt uit het rapport Bosch en Van Rijn wordt
uitgegaan van een rotordiameter van 141 meter en een ashoogte van 1 39,5 meter. Dit blijkt dus al een andere af
standsmaat te zijn, dan zoals opgenomen in de planvoorschriften. Ten aanzien van de slagschaduw had het onder
zoeksbureau uit moeten gaan van de maximum maatvoering, zoals deze middels de ontheffingsbevoegdheid toelaat.
Bovendien wordt niet meer beoordeeld, na vaststelling van het bestemmingsplan, of een hogere tip- en ashoogte even
als rotordiameter een andere geluidsbelasting met zich mee zouden kunnen brengen met als gevolg dat de toetsing
slagschaduw en/of geluidsbelasting niet meer aan de orde is na vaststelling van het bestemmingsplan. In de ontheffing
had hier wel in voorzien moeten worden of het onderzoek had van de maximale maatvoering uit moeten
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Resulteert in de vol
gende wijziging:

3.2.1 en 3.2.3

Geen

Daarnaast stellen cliënten dat ook op het grond van het planvoorschrift 3.2 de turbine binnen het bouwvlak kan wor

In het effectenonderzoek in het MER is rekening gehouden met deze beperkte schuif

Geen

den opgericht. Zoals volgt uit de plantoelichting, waarbij ik u verwijs naar paragraaf 6.4.3, wordt aangegeven dat

ruimte. Dat is de reden dat in de planregels geen nadere toetsing is opgenomen wan

conform figuur 6.2 schuifruimte is gecreëerd voor het plaatsen van een turbinevoet binnen het bouwvlak. Dit zou met

neer niet in het middelpunt van het bouwvlak de turbine wordt gebouwd.

gaan.
Om die reden zijn cliënten van mening dat de onderliggende onderzoeken geen recht doen aan de planologische mo
gelijkheden en dat het besluit dus onvoldoende zorgvuldig is voorbereid. Ik verwijs u hierbij naar de onderliggende
pagina's, waaruit een en ander blijkt (zie bijlage 2).
4394491

3

De woning van cliënten aan de Noordseweg 4 valt ook in het gebied waar sprake is van 25 tot 200 uren slagscha
duw die in het jaar op kan treden. Hierbij merken cliënten op dat de onderliggende rapportage onvoldoende duidelijk
inzicht geeft in de feítelijke situatie nu die rapportage uitgaat van een aantal varianten die zijn beschouwd.

4394491

4

zich meebrengen dat de windturbine zondermeer 12,5 meter zou kunnen opschuiven in noordelijke richting, wat zou
kunnen leiden tot meer geluidhinder en slagschaduw. Bij het betreffende onderzoek had men rekening moeten houden
met het "worst case scenario" met dien verstande dat de windturbine, zoals deze op de plankaart als bouwvlak is aan
gegeven, zou kunnen worden gerealiseerd tot de grens van het bouwvlak. Ook hier is geen nadere toetsing aan de
orde als de turbine in het bouwvlak wordt gebouwd.
4394491

5

Zeker nu er al sprake is van een overbelasting volgens geluid en een overschrijding van de slagschaduw, had het in de 3.2.3

Geen

lijn der verwachting gelegen dat er met cliënten afspraken zouden worden gemaakt om te bezien of deze genegen
zijn om de woning ook als bedrijfswoning aan te laten merken. Een aantal woningen is immers als bedrijfswoning aan
gemerkt met als gevolg dat deze onderdeel uitmaken van de inrichting van de exploitatie van de windturbines en om
die reden minder worden beschermd. Nu dit bij cliënten echter niet het geval is, betekent dit dat deze meer hinder zou
den moeten accepteren, dan volgt uit de uitgevoerde rapportages. Naar de mening van cliënten leidt dit onaanvaard
bare schaduwhinder.
4394491

6

Alle 6 de windturbines die ten zuiden van de bedrijfswoning zijn gepositioneerd, vallen binnen een afstand van 1680

3.2.3

Geen

3.2.2

Geen

meter, met als gevolg dat cliënten van alle 6 de windturbines slagschaduw zal ondervinden. Bij de bepaling van de
slagschaduw is geen rekening gehouden met de cumulatie van de windturbines maar is slechts per windturbine geke
ken wat eventueel de slagschaduw zou zijn. Voor cliënten is het een zware aantasting van het woongenot dat zij voort
durend geconfronteerd worden met slagschaduw van alle windturbines, afhankelijk van de zonnestand en de intensiteit
uiteraard. Hier is onvoldoende rekening mee gehouden.
In de plantoelichting wordt aangegeven dat cumulatie van slagschaduw wel in het voorkeursalternatief inzichtelijk is
gemaakt, maar dit blijkt niet uit de rapportage. De cumulatie van slagschaduw had dan afzonderlijk per windturbine
inzichtelijk moeten worden gemaakt ten opzichte van de woning van cliënten en had niet als overschrijding opgeno
men moeten worden als totaal aantal uren op een dag, zodat voor cliënten te verifiëren is wat die slagschaduw betreft
per windturbine op zich.
4394491

7

Ten aanzien van de geluidsbelasting blijkt ook hier dat er overschrijding plaatsvindt van de geluidsnorm.
Met name vloeit dit voort uit het feit dat vanwege de windrichting, vooral zuidwestelijk gericht, de woning van cliënten
in een ongunstige positie ten opzichte van de windturbine B1. Volgens de plankaartopname is de geluidsnorm ter
plaatse van de woning 47,4. Zoals blijkt uit het voorkeursalternatief is er sprake van een geluidsnorm 48 (zie bijlage
3).
Uit het onderzoek blijkt dat de woningen Noordseweg 6 en Noordseweg 9 een geluidsbelasting hebben van 47 dB
(bijlage 4). Dit staat nagenoeg gelijk, maar is zelfs lager dan de geluidsbelasting die ter hoogte van de woning van
cliënten optreedt. De voormelde woningen zijn echter wel aangeduid als bedrijfswoning. Wellicht is dat om reden dat
de windturbine ook op de grond van die betreffende eigenaar wordt gerealiseerd.

4394491

8

In de voorschriften wordt aangegeven in artikel 3.2 dat er een anterieure overeenkomst moet worden gemaakt van

De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de meerwaardecreatie die weer wordt geen

meerwaarde creatie voor de omgeving. Echter, die bepaling is voor cliënten ontoereikend daar zij juist vanwege de

vormgegeven op een van de wijzen uit de bijlagen bij de plantoelichting. Die vorm van

ligging van de woning ten opzichte van de windturbines, het meeste overlast zullen ondervinden van de betreffende
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windturbines. Nu is de meerwaarde creatie, zoals deze in de toelichting is aangegeven, meer gericht op een veel gro

meerwaardecreatie staat daarbij los op een eventuele positieve bijdrage voor een di

ter gebied en zelfs op de bewoners in de bebouwde kom, om hen de mogelijkheid te bieden tot enige inspraak. Ech

rect omwonende zoals indiener aangeeft. De ontwikkelaars zijn niet verplicht om met

ter, de wijze waarop een anterieure overeenkomst moet worden gesloten is niet bepaald in de voorschriften, met als

iedere omwonende separate afspraken te maken over eventuele compensatie. Wan

gevolg dat dit wel kan leiden tot een wezenlijke bijdrage voor het woon- en leefklimaat voor burgers in de kom, maar

neer indiener meent dat door het toekennen van de nieuwe bestemmingen in het inpas-

niet een positieve meerwaarde creëert voor het woongenot van cliënten.

singsplan hij een nadeliger positie komt te verkeren, staat het hem vrij om daarvoor

Resulteert in de vol
gende wijziging:

een verzoek tot planschade in te dienen. Verwezen wordt naar paragraaf 2.8 uit de
algemene beantwoording.
4394491

9

Om die reden verzoeken cliënten u de vaststelling van het plan, voor wat betreft de windturbines B1 en B2 niet op te

3.2.2 en 3.2.3

Geen

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

3.2.3

Geen
Geen

nemen, daar onvoldoende rekening is gehouden met slagschaduw en de geluidsbelasting op de betreffende woning.
4394399

1

Ik ben van mening dat wij te veel geluidoverlast gaan krijgen. Wij geloven niet dat wij buiten de norm van het totale
geluidsoverlast komen te zitten.

4394399

2

Met overlast van de snelweg A1 6 en nog erger de HSL en trein erbij komt het totale geluid boven de norm voor waar
wij wonen.

4394399

3

Ik ben van mening dat wij te veel last van slagschaduw gaan krijgen.

4394399

4

Verder vinden wij de molens niet in de omgeving passen en zou welstand hier naar moeten kijken om het zo het lelijke

De aanvragen voor de omgevingsvergunningen onderdeel bouwen zijn voorgelegd

aspect te compenseren met verfraaiing van de omgeving.

aan de betrokken colleges van burgemeester en wethouders om hen in de gelegenheid
te stellen om advies uit te brengen ten aanzien van welstand. Een aantal windturbines
zijn gelegen in een welstandsvrij gebied en voor de overige windturbines hebben we
op geoordeeld dat voldaan wordt aan de redelijke eisen van welstand op basis van
positieve adviezen van welstand van de betrokken colleges. Naast de welstandsadvie
zen van de betrokken colleges hebben we het VKA ook getoetst aan onze 'Beeldkwaliteitsvisie A16, van Hazeldonk tot Hollandsdiep'. Deze visie bevat onze landschappe
lijke uitgangspunten en ontwerpprincipes die toegepast zijn voor de MER-alternatieven.

4395968

2

Pagina 9: onder bevoegd gezag, tweede alinea: gesproken wordt over windpark De Waaijenberg BV. Voor zover

De omgevingsvergunning zal op dit punt aangepast worden.

De omgevingsvergunning zal

gezien kan worden, is De Waaijenberg echter de naam van een ander project, in het bijzonder het project onder num

op dit punt aangepast wor

mer 18031935. De bevoegdheid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, wordt

den.

evenwel niet betwist.
4395968

3

Pagina 19: gesteld wordt dat voor alle woningen voldaan kan worden aan de eisen omtrent de geluidsnormen. De

Zoals indiener zelf ook aangeeft in de zienswijze gaat Eneco de woning en de omlig

woning aan de Markweg krijgt echter een CES-score van 7, wat ruim onvoldoende is, Buiten de geluidsbelasting in

gende gronden van indiener aankopen. Omdat, zoals indiener ook aangeeft in de

Geen

decibels, zijn voor het bepalen van de mate van overlast ook een aantal andere aspecten van belang. Hierbij kan wor zienswijze, een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning in de
den gedacht aan de samenstelling van geluid, de tijdstuippen waarop het zich voordoet (dag/nacht) bijvoorbeeld,

nieuwe situatie niet kan worden gegarandeerd, is een wijziging van de bestemming

variatie in de geluidsniveaus als gevolg van wisselende omstandigheden, zoals het weer. Daarnaast is niet alleen de

van de woning en de omliggende gronden in dit inpassingsplan voorzien. De bestem

geluidsbelasting van belang, maar ook de mate waarin slagschaduw ontstaat die het perceel belast. Deze belasting

ming als (agrarische) bedrijfswoning wordt in het inpassingsplan omgezet naar een be

wordt groter naar mate er meer molens in de omgeving van het perceel staan, mede gelet op de verhouding tussen

stemming voor een voorziening ter ondersteuning van het windpark.

stand van de zon, de molen en het perceel. Ook ander vormen van overlast kunnen zich voordoen, zoals (als gevolg
van ) het op en in de nabijheid van het perceel neervallen van (stukken van) dode vogels. Al deze omstandigheden

Overeenkomstig het ontwerp van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning zijn

kunnen ertoe leiden dat het woon- en leefklimaat niet langer acceptabel is en - in samenhang daarmee - de woning niet

rondom het knooppunt Zonzeel zes nieuwe windturbines voorzien. De uitvoerbaarheid

alleen sterk in waarde daalt, maar zelfs volledig onbruikbaar en/of verkoopbaar wordt.

van alle zes de nieuwe windturbines staat niet ter discussie. Op het moment dat uitvoe

Op dit moment wonen de indieners op het perceel en hebben zij een overeenkomst met Eneco die Eneco een opstal

ring wordt gegeven aan de overeenkomst tussen Eneco en indiener (en dat is voorzien

recht verleent, maar ook het recht geeft om de betreffende grond te kopen. Ontwikkelaar heeft aangegeven dit recht

voor start van de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe windturbines) dan zal van be

van koop te zullen uitoefenen. Indien de windmolen die op dit moment staat ingepland op het perceel van indieners

woning ter plaatse geen sprake meer zijn en doet de door indiener gevreesde situatie

niet zou worden gebouwd, hebben indieners grote bezwaren tegen de bouw van elk van de windmolens die geprojec zich niet voor.
teerd zijn (of nog zullen worden), nabij de woning van indieners, waaronder de molens die nu gepland zijn ten noor
den, zuiden, westen en oosten van hun woning.
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Resulteert in de vol
gende wijziging:

2.1, 2.3 en 2.9

Geen

3.2.1

Geen

3.2.2

Geen

2.8

Geen

2.6

Geen

2.1, 2.3 en 2.9

Geen

Die overige molens waarvoor de vergunning is aangevraagd, zullen in dit geval leiden tot aanzienlijke overlast door
geluid en schaduw voor indieners, alsmede tot verlaging van de waarde van de woning en mogelijk negatieve effecten
op de dieren die indieners houden, waaronder een aantal springpaarden die op (hoog) nationaal niveau uitkomen.
Indieners zijn dan ook van mening dat zij een gerechtvaardigd belang hebben om op te komen tegen de plaatsing van
deze molens.
4397189

1

Allereerst op de door de informatie avond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van wind
molens tegen stemmen was niet mogelijk. Verder werd er ook uitvoerig gesproken over *financiële voordelen* voor
hen die de lasten accepteren. Deze handelswijze is laakbaar en niet acceptabel daar alle negatieve effecten naar
onze mening nog niet volledig zijn onderzocht en men in de gemeenschap geen waarborgen voor een gezond leefkli
maat kan inwisselen voor financiële compensatie. Temeer daar de leefbaarheid van ons dorp nu al onder grote druk
staat en met de komst van de windmolens zeker in het gedrang komt.

4397189

2

Het dorp Moerdijk wordt geheel ingesloten door industrie en windmolens hetgeen zeker niet zal leiden tot een gezond
leefklimaat voor haar bewoners. Het enige vrije uitzicht van ons dorp wordt dan teniet gedaan door het plaatsen van 9
hoge windturbines langs de A16 bij de Moerdijkbrug, die buiten extra geluidoverlast, slagschaduw en ernstige visuele
hinder aan ons dorp zullen geven. Dit zal volgens elders uitgevoerd onderzoek op termijn leiden tot psychische en me
dische klachten bij een deel van de bewoners, waarvan de effecten in het MER niet zijn onderzocht. Ook de effecten
in de kernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aanzienlijke toename van de schadelijkeen toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A16 . Wij stellen vast, dat in
de resultaten voor milieueffecten van de windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de effecten van atmosferi
sche stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring van de atmosferische
lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en schadelijke emissies
van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste stoffen in het dorp
Moerdijk en haar directe omgeving . Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie concentraties van
zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige waarden. Wij ach
ten dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van onze leefbaarheid en
gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog zijn niet onderzocht. Ter
wijl onderzoeken in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en toxische stoffen zal
ontstaan. Op eerder gestelde vragen door ons aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een onderzoek van de
Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua organisatie en kwaliteit.
Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de omgeving van Moer
dijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouwd op feiten en
metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische lagen bevinden en
ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer negatief gevolg heeft
voor onze gezondheid en het leefmilieu ter plaatse.

4397189

3

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A16 . Ook
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds en 's
nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden. De over
last voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.

4397189

4

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.

4397189

5

Het blijkt wederom dat de mogelijkheid om reactie in te dienen te beperkt is. Ik kan niet mijn volledige reactie kwijt zo

4397190

1

Allereerst op de door de informatie avond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van wind

als andere!
molens tegen stemmen was niet mogelijk. Verder werd er ook uitvoerig gesproken over *financiële voordelen* voor
hen die de lasten accepteren. Deze handelswijze is laakbaar en niet acceptabel daar alle negatieve effecten naar
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Resulteert in de vol
gende wijziging:

3.2.1

Geen

3.2.2

Geen

2.8

Geen

3.2.1

Geen

2.6

Geen

onze mening nog niet volledig zijn onderzocht en men in de gemeenschap geen waarborgen voor een gezond leefkli
maat kan inwisselen voor financiële compensatie. Temeer daar de leefbaarheid van ons dorp nu al onder grote druk
staat en met de komst van de windmolens zeker in het gedrang komt.
4397190

2

Het dorp Moerdijk wordt geheel ingesloten door industrie en windmolens hetgeen zeker niet zal leiden tot een gezond
leefklimaat voor haar bewoners. Het enige vrije uitzicht van ons dorp wordt dan teniet gedaan door het plaatsen van 9
hoge windturbines langs de A16 bij de Moerdijkbrug, die buiten extra geluidoverlast, slagschaduw en ernstige visuele
hinder aan ons dorp zullen geven. Dit zal volgens elders uitgevoerd onderzoek op termijn leiden tot psychische en me
dische klachten bij een deel van de bewoners, waarvan de effecten in het MER niet zijn onderzocht.
Ook de effecten in de kernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aanzienlijke toename van
de schadelijke- en toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A16 . Wij
stellen vast, dat in de resultaten voor milieueffecten van de windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de
effecten van atmosferische stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring
van de atmosferische lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en
schadelijke emissies van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste
stoffen in het dorp Moerdijk en haar directe omgeving . Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie
concentraties van zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige
waarden. Wij achten dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van
onze leefbaarheid en gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog zijn
niet onderzocht. Terwijl onderzoeken in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en
toxische stoffen zal ontstaan. Op eerder gestelde vragen door ons aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een
onderzoek van de Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua orga
nisatie en kwaliteit. Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de om
geving van Moerdijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouwd op feiten en metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische
lagen bevinden en ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer
negatief gevolg heeft voor onze gezondheid en het leefmilieu ter plaatse.

4397190

3

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A16 . Ook
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds en 's
nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden. De over
last voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.

4397190

4

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.

4397190

5

Het kan toch niet zijn dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens ons niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4397190

6

Tenslotte maken wij een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de Provincie van
13 juni 201 8, zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A16 gericht aan de
bewoners ,op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is een ernstige
fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is vanaf nu
beschikbaar via de website www.brabant.nl/onwerppipwindenergieA16. U kunt met ingang van 19 juni tot en met 30
juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote . Deze link in de brief blijkt niet te werken! Terwijl deze essentieel
is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Wij zijn de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners de mo
gelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele bezwaren tegen de
voorgenomen activiteit dit gegeven het feit dat de procedure voor normale bewoners al erg gecompliceerd is. Wij zijn
de mening, dat wij de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mogen ontzeggen en stellen dan, ook dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.

56

Kenmerk

Nr.

4397192

1

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A16 . Ook

3.2.2

Geen

3.2.1

Geen

2.8

Geen

3.2.1

Geen

2.6

Geen

2.1, 2.3 en 2.9

Geen

3.2.1

Geen

blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds en 's
nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden. De over
last voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.
4397192

2

Ook de effecten in de kernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aanzienlijke toename van
de schadelijke- en toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A16 . Wij
stellen vast, dat in de resultaten voor milieueffecten van de windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de
effecten van atmosferische stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring
van de atmosferische lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en
schadelijke emissies van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste
stoffen in het dorp Moerdijk en haar directe omgeving . Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie
concentraties van zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige
waarden. Wij achten dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van
onze leefbaarheid en gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog zijn
niet onderzocht. Terwijl onderzoeken in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en
toxische stoffen zal ontstaan. Op eerder gestelde vragen door ons aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een
onderzoek van de Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua orga
nisatie en kwaliteit. Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de om
geving van Moerdijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouwd op feiten en metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische
lagen bevinden en ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer
negatief gevolg heeft voor onze gezondheid en het leefmilieu ter plaatse.

4397192

3

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.

4397192

4

Het kan toch niet zijn dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens ons niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4397192

5

Tenslotte maken wij een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de Provincie van
13 juni 201 8, zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A16 gericht aan de
bewoners ,op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is een ernstige
fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is vanaf nu
beschikbaar via de website www.brabant.nl/onwerppipwindenergieA16. U kunt met ingang van 19 juni tot en met 30
juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote . Deze link in de brief blijkt niet te werken! Terwijl deze essentieel
is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Wij zijn de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners de mo
gelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele bezwaren tegen de
voorgenomen activiteit dit gegeven het feit dat de procedure voor normale bewoners al erg gecompliceerd is. Wij zijn
de mening, dat wij de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mogen ontzeggen en stellen dan, ook dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.

4397194

1

Allereerst op de door de informatie avond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van wind
molens tegen stemmen was niet mogelijk. Verder werd er ook uitvoerig gesproken over *financiële voordelen* voor
hen die de lasten accepteren. Deze handelswijze is laakbaar en niet acceptabel daar alle negatieve effecten naar
onze mening nog niet volledig zijn onderzocht en men in de gemeenschap geen waarborgen voor een gezond leefkli
maat kan inwisselen voor financiële compensatie. Temeer daar de leefbaarheid van ons dorp nu al onder grote druk
staat en met de komst van de windmolens zeker in het gedrang komt.

4397194

2

Het dorp Moerdijk wordt geheel ingesloten door industrie en windmolens hetgeen zeker niet zal leiden tot een gezond
leefklimaat voor haar bewoners. Het enige vrije uitzicht van ons dorp wordt dan teniet gedaan door het plaatsen van 9
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Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

3.2.2

Geen

2.8

Geen

3.2.1

Geen

2.8

Geen

3.2.1

Geen

2.6

Geen

hoge windturbines langs de A16 bij de Moerdijkbrug, die buiten extra geluidoverlast, slagschaduw en ernstige visuele
hinder aan ons dorp zullen geven. Dit zal volgens elders uitgevoerd onderzoek op termijn leiden tot psychische en me
dische klachten bij een deel van de bewoners, waarvan de effecten in het MER niet zijn onderzocht.
Ook de effecten in de kernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aanzienlijke toename van
de schadelijke- en toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A16 . Wij
stellen vast, dat in de resultaten voor milieueffecten van de windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de
effecten van atmosferische stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring
van de atmosferische lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en
schadelijke emissies van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste
stoffen in het dorp Moerdijk en haar directe omgeving . Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie
concentraties van zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige
waarden. Wij achten dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van
onze leefbaarheid en gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog zijn
niet onderzocht. Terwijl onderzoeken in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en
toxische stoffen zal ontstaan. Op eerder gestelde vragen door ons aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een
onderzoek van de Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua orga
nisatie en kwaliteit. Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de om
geving van Moerdijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouwd op feiten en metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische
lagen bevinden en ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer
negatief gevolg heeft voor onze gezondheid en het leefmilieu ter plaatse.
4397194

3

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A16 . Ook
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds en 's
nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden. De over
last voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.

4397194

4

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.

4397194

5

Het kan toch niet zijn dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens ons niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4397196

1

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.

4397196

2

Het kan toch niet zijn dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens ons niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4397196

3

Tenslotte maken wij een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de Provincie van
13 juni 201 8, zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A1 6 gericht aan de
bewoners ,op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is een ernstige
fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is vanaf nu
beschikbaar via de website www.brabant.nl/onwerppipwindenergieA16. U kunt met ingang van 19 juni tot en met 30
juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote . Deze link in de brief blijkt niet te werken! Terwijl deze essentieel
is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Wij zijn de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners de mo
gelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele bezwaren tegen de
voorgenomen activiteit dit gegeven het feit dat de procedure voor normale bewoners al erg gecompliceerd is. Wij zijn
de mening, dat wij de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mogen ontzeggen en stellen dan, ook dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.
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Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

4397198

1

Allereerst op de door de informatie avond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van wind

2.1, 2.3 en 2.9

Geen

2.3 en 3.2.1

Geen

3.2.2

Geen

2.8

Geen

3.2.1

Geen

2.6

Geen

molens tegen stemmen was niet mogelijk. Verder werd er ook uitvoerig gesproken over *financiële voordelen* voor
hen die de lasten accepteren. Deze handelswijze is laakbaar en niet acceptabel daar alle negatieve effecten naar
onze mening nog niet volledig zijn onderzocht en men in de gemeenschap geen waarborgen voor een gezond leefkli
maat kan inwisselen voor financiële compensatie. Temeer daar de leefbaarheid van ons dorp nu al onder grote druk
staat en met de komst van de windmolens zeker in het gedrang komt.
4397198

2

Het dorp Moerdijk wordt geheel ingesloten door industrie en windmolens hetgeen zeker niet zal leiden tot een gezond
leefklimaat voor haar bewoners. Het enige vrije uitzicht van ons dorp wordt dan teniet gedaan door het plaatsen van 9
hoge windturbines langs de A16 bij de Moerdijkbrug, die buiten extra geluidoverlast, slagschaduw en ernstige visuele
hinder aan ons dorp zullen geven. Dit zal volgens elders uitgevoerd onderzoek op termijn leiden tot psychische en me
dische klachten bij een deel van de bewoners, waarvan de effecten in het MER niet zijn onderzocht.
Ook de effecten in de kernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aanzienlijke toename van
de schadelijke- en toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A16 . Wij
stellen vast, dat in de resultaten voor milieueffecten van de windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de
effecten van atmosferische stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring
van de atmosferische lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en
schadelijke emissies van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste
stoffen in het dorp Moerdijk en haar directe omgeving . Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie
concentraties van zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige
waarden. Wij achten dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van
onze leefbaarheid en gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog zijn
niet onderzocht. Terwijl onderzoeken in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en
toxische stoffen zal ontstaan. Op eerder gestelde vragen door ons aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een
onderzoek van de Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua orga
nisatie en kwaliteit. Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de om
geving van Moerdijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouwd op feiten en metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische
lagen bevinden en ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer
negatief gevolg heeft voor onze gezondheid en het leefmilieu ter plaatse.

4397198

3

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A16 . Ook
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds en 's
nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden. De over
last voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.

4397198

4

4397198

5

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.
Het kan toch niet zijn dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens ons niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4397198

6

Tenslotte maken wij een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de Provincie van
13 juni 201 8, zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A16 gericht aan de
bewoners ,op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is een ernstige
fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is vanaf nu
beschikbaar via de website www.brabant.nl/onwerppipwindenergieA16. U kunt met ingang van 19 juni tot en met 30
juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote . Deze link in de brief blijkt niet te werken! Terwijl deze essentieel
is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Wij zijn de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners de mo
gelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele bezwaren tegen de
voorgenomen activiteit dit gegeven het feit dat de procedure voor normale bewoners al erg gecompliceerd is. Wij zijn
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gende wijziging:

2.6

Geen

2.6

Geen

2.1 en 2.3

Geen

2.6

Geen

de mening, dat wij de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mogen ontzeggen en stellen dan, ook dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.
4397202

1

Tenslotte maken wij een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de Provincie van
13 juni 201 8, zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A16 gericht aan de
bewoners ,op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is een ernstige
fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is vanaf nu
beschikbaar via de website www.brabant.nl/onwerppipwindenergieA16. U kunt met ingang van 19 juni tot en met 30
juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote . Deze link in de brief blijkt niet te werken! Terwijl deze essentieel
is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Wij zijn de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners de mo
gelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele bezwaren tegen de
voorgenomen activiteit dit gegeven het feit dat de procedure voor normale bewoners al erg gecompliceerd is. Wij zijn
de mening, dat wij de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mogen ontzeggen en stellen dan, ook dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.

4397202

2

Wederom werkt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en bedenkingen NIET ik kan slechts een deel van
mijn tekst kwijt daar het aantal karakters om mijn reactie aan te geven door u is beperkt. Ik ben het oneens met deze
gang van zake en eis dat de inspraak procedure opnieuw dient plaats te vinden zonder al deze problemen waarvan
ik zeker niet de enige ben die dit ondervind!

4397204

1

4397204

2

Allereerst op de door de informatie avond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van wind
molens tegen stemmen was niet mogelijk.
*** Wederom stellen wij, Ver.Milieugroep Moerdijk vast dat het indienen van een reactie , zienswijzen en bedenkin
gen niet mogelijk is*** Als organisatie geeft het burgerservice nummer problemen .Ook als wij ons persoonlijke burgerservice nummer gebruiken of KvK nr Breda XXX. met of zonder Breda met of zonder de letter XX. Wij zijn de me
ning gezien de vele hiaten in de inspraak procedure deze opnieuw dient te geschieden als alle problemen zijn opge
lost .

4403441

1

In principe ben ik niet tegen windenergie, echter hoe de procedure verloopt in de Gemeente Moerdijk en bij de Provin 2.1 en 2.3

Geen

cie geeft mij twijfels en ernstige bedenken over onze toekomstige waarborgen voor gezondheid en milieu. Wij baseren
ons hierbij op de volgende feiten:
Allereerst op de door de informatievond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van windmo
lens, tegen stemmen was niet mogelijk.
4403441

2

Verder werd er ook uitvoerig gesproken over *financiële voordelen* voor hen die de lasten accepteren. Deze handels 2.9

Geen

wijze is laakbaar en niet acceptabel temeer daar alle negatieve effecten naar onze mening nog niet volledig zijn on
derzocht.
4403441

3

Daar de leefbaarheid van ons dorp verder in het gedrang komt en de negatieve gezondheidsaspecten tot een onaan

2.3

Geen

3.2.5

Geen

3.2.1

Geen

vaardbaar niveau zullen toenemen. Het dorp Moerdijk wordt geheel ingesloten door industrie en windmolens hetgeen
zeker niet zal leiden tot een gezond leefklimaat voor haar bewoners.
4403441

4

Het enige vrije uitzicht van ons dorp wordt nu teniet gedaan door het plaatsen van 9 hoge windturbines langs de A1 6
bij de Moerdijkbrug die buiten extra geluidoverlast, slagschaduw en ook ernstige visuele hinder zullen geven.

4403441

5

Dit zal volgens elders uitgevoerd onderzoek op termijn leiden tot psychische en medische klachten bij een deel van

4403441

6

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A1 6.

3.2.2

Geen

4403441

7

Ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds

3.2.2

Geen

3.2.1

Geen

onze bewoners, waarvan de effecten in het MER niet zijn onderzocht.

en 's nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden.
De overlast voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.
4403441

8

Ook de effecten in de omliggende woonkernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aan
zienlijke toename van de schadelijke- en toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A1 6.
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3.2.1

Geen

3.2.1

Geen

2.6

Geen

2.6

Geen

2.6

Geen

2.6

Geen

Ik stel vast, dat in de resultaten milieueffecten windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de effecten van at
mosferische stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring van de atmos
ferische lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en schadelijke
emissies van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste stoffen in
o.a. het dorp Moerdijk en haar directe omgeving. Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie concen
traties van zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige waar
den. Ik dacht dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van onze leef
baarheid en gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog niet zijn on
derzocht.
4403441

9

Terwijl onderzoeken elders en in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en toxische
stoffen. Op eerder gestelde vragen door de VMM aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een onderzoek van
de Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua organisatie en kwali
teit. Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de omgeving van
Moerdijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouw op feiten
en metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische lagen bevinden en
ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer negatief gevolg heeft
voor onze gezondheid en het leefmilieu hier ter plaatse.

4403441

10

Het kan toch niet zijn, dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens mij niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4403441

11

Tenslotte maak een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de provincie van 1 3
juni 201 8 (zie bijlage), zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A1 6 ge
richt aan de bewoners, op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is
een ernstige fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende milieueffectrapport (MER) is
vanaf nu beschikbaar de website www.brabant.nl/ontwerppipwindenergieA16. U kunt met ingang van 19 juni tot en
met 30 juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote. Deze link in de brief blijkt niet te werken. Terwijl deze es
sentieel is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Ik ben de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners
de mogelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele zienswijze en
bezwaren tegen de voorgenomen activiteit. Dit gegeven het feit dat deze procedure voor normale bewoners al erg
gecompliceerd is.

4403441

12

Ik ben de mening, dat u de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mag ontzeggen en stel dan ook, dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.

4403441

13

Om procedurele problemen in het vervolg traject bij de Raad van State te voorkomen lijkt het mij verstandig om de in
spraakprocedure opnieuw in procedure te brengen, waarbij iedereen de kans krijgt nogmaals kennis te nemen van de
stukken en eventuele zienswijze te kunnen indienen. Ik wordt hierin gesterkt, dat in het verleden op grond van dit soort
feiten de Raad van State de gevraagde vergunningen nietig verklaarde hetgeen tot een aanzienlijke vertraging kan
leiden. Wij stellen voor om alle bewoners in de desbetreffende omliggende kernen van het winmolen traject A1 6 met
een brief te informeren over deze hernieuwde mogelijkheid van inspraak.

4403441

14

Tenslotte bevreemdt het mij dat ik wel de mogelijkheid heb gekregen, gelezen uw brief van 2-8-2018 kenmerk
C2228007/4399302, om binnen een extra termijn van 14 dagen de ondervonden problemen met de webviewer aan
u toe te lichten. Terwijl mij bekend is dat de Vereniging Milieugroep Moerdijk en Dhr. X dezelfde problemen in hun
zienswijze hebben aangegeven m.b.t. de webviewer namelijk; niet werkende link www.brabant.nl/ontwerppipwindenergieA16 voor het inzien van gegevens en het indienen van zienswijze, te weinig karakters om de tekst van de
zienswijze in te typen, het indienen van zienswijze als organisatie en het uploaden van gegevens als organisatie
(rechtspersoon) niet mogelijk. Dit duidt volgens mij wederom op onzorgvuldig procedureel handelen en mogelijk wille
keur.
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4403441

15

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Ik verzoeken u dan dringend, om uw beslissing voor toestemming en voornemen tot het plaatsen van windmolens langs

Ter kennisname

Geen

2.1, 2.3 en 2.9

Geen

3.2.1

Geen

3.2.2

Geen

2.8

Geen

3.2.1

Geen

2.6

Geen

de A1 6 bij Moerdijk af te zien of op zijn minst op te schorten tot de door mij gevraagde wetenschappelijke onder
zoeken zijn afgerond en de inspraak mogelijkheid opnieuw in procedure is gebracht.
4397205

1

Allereerst op de door de informatie avond voor de bewoners kon er alleen gestemd worden voor plaatsing van wind
molens tegen stemmen was niet mogelijk. Verder werd er ook uitvoerig gesproken over *financiële voordelen* voor
hen die de lasten accepteren. Deze handelswijze is laakbaar en niet acceptabel daar alle negatieve effecten naar
onze mening nog niet volledig zijn onderzocht en men in de gemeenschap geen waarborgen voor een gezond leefkli
maat kan inwisselen voor financiële compensatie. Temeer daar de leefbaarheid van ons dorp nu al onder grote druk
staat en met de komst van de windmolens zeker in het gedrang komt.

4397205

2

Het dorp Moerdijk wordt geheel ingesloten door industrie en windmolens hetgeen zeker niet zal leiden tot een gezond
leefklimaat voor haar bewoners. Het enige vrije uitzicht van ons dorp wordt dan teniet gedaan door het plaatsen van 9
hoge windturbines langs de A16 bij de Moerdijkbrug, die buiten extra geluidoverlast, slagschaduw en ernstige visuele
hinder aan ons dorp zullen geven. Dit zal volgens elders uitgevoerd onderzoek op termijn leiden tot psychische en me
dische klachten bij een deel van de bewoners, waarvan de effecten in het MER niet zijn onderzocht.Ook de effecten in
de kernen die plaatsing van de windmolens krijgen, hebben kans op een aanzienlijke toename van de schadelijke- en
toxische emissies afkomstig van het industrieterrein Moerdijk alsmede het fijnstof van de A16 . Wij stellen vast, dat in de
resultaten voor milieueffecten van de windmolens A16 er geen onderzoek is gedaan naar de effecten van atmosferi
sche stromingsinvloeden (CFD) ten gevolge van plaatsing van de windmolens middels verstoring van de atmosferische
lagen en optredende turbulentie. Dit in combinatie met de cumulatieve effecten van toxische- en schadelijke emissies
van de A16/A17 en het industrieterrein Moerdijk op de immissie toename van deze ongewenste stoffen in het dorp
Moerdijk en haar directe omgeving . Als gevolg van plaatsing van windmolens zullen de immissie concentraties van
zeer ongewenste stoffen in o.a. het dorp Moerdijk toenemen tot een overschrijding van de huidige waarden. Wij ach
ten dit een ernstig manco in uw onderzoek dat voor ons zal leiden tot een directe aantasting van onze leefbaarheid en
gezondheid hetgeen voor ons onaanvaardbaar is. Welke aspecten in het huidige MER nog zijn niet onderzocht. Ter
wijl onderzoeken in het buitenland uitwijzen, dat er wel degelijk een toename van schadelijke en toxische stoffen zal
ontstaan. Op eerder gestelde vragen door ons aan de initiatiefneemsters verwijzen deze naar een onderzoek van de
Onderzoekdienst Groningen. Deze Onderzoekdienst ligt momenteel negatief onder vuur qua organisatie en kwaliteit.
Verder is het onderzoek waar de initiatiefneemsters naar verwijzen totaal niet relevant voor de omgeving van Moer
dijk. Het onderzoek beperkt zich hoofdzakelijk op geuroverlast en is niet wetenschappelijk onderbouwd op feiten en
metingen. Het is niet gebaseerd op schadelijke en toxische stoffen die zich in onze atmosferische lagen bevinden en
ook als een schadelijke immissie in o.a. ons dorp en de Biesbosch neerkomen hetgeen een zeer negatief gevolg heeft
voor onze gezondheid en het leefmilieu ter plaatse.

4397205

3

Er zijn grote twijfels over de weergegeven geluidszoneringen in samenhang met het verkeersgeluid van de A16 . Ook
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen van Dr. Frits van den Berg dat 's avonds en 's
nachts het geluid progressief toeneemt, waar in het huidige onderzoek geen rekening mee wordt gehouden. De over
last voor de omwonenden zal aanzienlijk groter zijn als in het voorlopige digitale MER wordt aangegeven.

4397205

4

Verder is gebleken dat plaatsing van windmolens in de buurt van een woongemeenschap aanzienlijke negatieve effec
ten heeft op de waarde van onroerend goed tot wel 10- 15%. Ook hier worden wij niet voor gecompenseerd.

4397205

5

Het kan toch niet zijn dat in deze fase al uw toestemming voor plaatsing van windmolens langs de A1 6 wordt ge
vraagd op basis van financieel gewin, terwijl het MER volgens ons niet volledig is en niet alle gevolgen en aspecten
m.b.t. leefmilieu, de gezondheid van de inwoners voor de kernen bekend zijn.

4397205

6

Tenslotte maken wij een opmerking over de o.a. in ons dorp Moerdijk verspreidde informatiebrief van de Provincie van
13 juni 201 8, zonder kenmerk en ondertekend door dhr. Erik Bruggink projectleider Windenergie A16 gericht aan de
bewoners ,op pagina 2/3 onder alinea Provinciaal inpassingsplan en Milieueffectrapport ter inzage is een ernstige
fout gemaakt. Hier is geschreven: Quote "Het inpassingsplan en bijbehorende Milieueffectrapport (MER) is vanaf nu
beschikbaar via de website www.brabant.nl/onwerppipwindenergieA1 6. U kunt met ingang van 1 9 juni tot en met 30
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3.2.1

Omgevingsvergunningen wor

juli via deze website zienswijzen indienen. Unquote . Deze link in de brief blijkt niet te werken! Terwijl deze essentieel
is voor de gegevens en het indienen van bezwaren. Wij zijn de mening dat, de Provincie hiermee de bewoners de mo
gelijkheid ontzegt kennis te nemen van de desbetreffende stukken en het indienen van eventuele bezwaren tegen de
voorgenomen activiteit dit gegeven het feit dat de procedure voor normale bewoners al erg gecompliceerd is. Wij zijn
de mening, dat wij de desbetreffende bewoners deze mogelijkheid niet mogen ontzeggen en stellen dan, ook dat de
inspraak opnieuw in procedure dient te worden gebracht.
4393243

1

Heb 1 9-07-2018 een schrijven ontvangen van de gemeente Moerdijk waarin staat dat men niet weet dat ik hier woon,
Dit zet wel vraagtekens bij mij. Wat gaat er gebeuren met mijn woning en wanneer??

den uitgebreid met maatwerkvoorschriften voor de wonin
gen binnen het LPM-gebied.

4393243

2

Is er compensatie of moet ik alles in een glazen bol ontdekken moet ik alles maar in een glazen bol ontdekken

2.8

Geen

4388205

1

Ter plaatse van de windturbine die is aangeduid met E-1 lijkt een onjuistheid op de digitale verbeelding te zijn ont

Op de verbeelding is abusievelijk de betreffende aanduiding over de locatie voor de

Aanpassing van verbeelding

staan. Op de locatie van windturbine E-1 is de bestemming 'Bedrijf - Windturbine' opgenomen om het oprichten van

nieuwe windturbine heen gelegd. Dat wordt hersteld bij vaststelling van het inpassings-

voor zover het de gebieds

een windturbine mogelijk te maken. Tevens ligt echter de Gebiedsaanduiding "overige zone - windturbines uitgeslo

plan.

aanduiding 'zone - windturbi

Ter plaatse van de drie geprojecteerde windturbines in de oksel van de snelweg zijn de gebiedsaanduidingen "overige

Initiatiefnemer Raedthuys heeft geen bezwaar tegen het geheel verwijderen van de

Aanpassing van verbeelding

zone - parkinfrastructuur - 1" en "overige zone - parkinfrastructuur - 2" opgenomen. De gebiedsaanduiding "overige

strook met gebiedsaanduiding "overige zone - parkinfrastructuur - 2" die door het ge

voor zover het de gebieds-

zone - parkinfrastructuur - 2" ten behoeve van de aanleg van voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen is

bied met de bestemming Natuur loopt. Voor het kabeltracé, welke in het inpassings-

aanduiding "overige zone -

deels door een natuurgebied geprojecteerd en deels over een beekje, de Berkloop. Vanwege de waarden in het ge

plan in die strook mogelijk werd gemaakt, is voldoende ruimte in de ten westen naast

parkinfrastructuur - 2" betreft

bied kent het onderliggende bestemmingsplan 'Buitengebied Zuid 201 3' aan deze gronden dan ook de bestemming

gelegen strook met gebiedsaanduiding "overige zone - parkinfrastructuur - 1".

die door het gebied met de

ten" over de locatie van windturbine E-1 waardoor de realisatie van een nieuwe windturbine niet is toegestaan.
4388205

2

nes' betreft

Natuur en de bestemming Water toe. Deze bestemmingen en de daarbij behorende bestemmingsplanregels blijven

bestemming natuur loopt.

ongewijzigd van kracht ter plaatse van de gebiedsaanduiding.
Wij verzoeken u om een aanpassing van de ligging van de gebiedsaanduiding "overige zone - parkinfrastructuur - 2".
Wij stellen voor om de gebiedsaanduiding "overige zone - parkinfrastructuur - 2" in westwaartse richting te verplaat
sen, zodat de gebiedsaanduiding komt te liggen ter plaatse van de gronden met de onderliggende bestemming Agra
risch met waarden — Landschapswaarden.
Als gevolg van deze aangepaste ligging van de aanduiding "overige zone - parkinfrastructuur - 2" worden de in het
gebied aanwezige (natuur)waarden ontzien.
4388205

3

In de toelichting bij het inpassingsplan wordt opgemerkt dat zowel bureauonderzoek als een verkennend booronder-

Daar waar aanvullend onderzoek vereist is, is dit ook zo vastgelegd in de regels van

Geen

zoek is verricht naar de archeologische waarden in het gebied. Voor een aantal locaties blijkt vervolgonderzoek nood het inpassingsplan.
zakelijk. Vervolgens blijkt uit de vergunningen echter niet dat het aspect archeologie onderzocht is. Voor de vergunnin
gen op Bredaas grondgebied is dit onderzoek wel degelijk noodzakelijk.
4397709

1

Indieners zijn het niet eens met de locatiestudie waar nu de bouw van windturbines wordt voorzien. Enkele locaties van

In het convenant is voorzien in drie windmolens op het beoogde BCT-terrein. Deze lo

het windpark Zundert stonden reeds op voorhand vast. De belangen van indieners, van de betrokken grondeigenaren

caties zijn allemaal onderzocht op milieueffecten waarbij deze locaties geen belemme

en van de eigenaren in de directe omgeving zijn met deze werkwijze ernstig geschaad.

Geen

ring vormden in de zoektocht naar het minimaliseren van de geluidsoverlast voor om
wonenden. De geschetste werkwijze wijkt niet af van de werkwijze in de gehele A1 6zone. Dat in het inpassingsplan deze locaties zijn opgenomen schaadt niet de belan
gen van grondeigenaren.
2.4, 2.5

4397709

2

Indieners streven naar de realisatie van een echte 'dorpsmolen' zijnde een gedragen initiatief met compensatie voor

2.9

Geen

2.4

Geen

direct omwonenden. Dat model van een 'dorpsmolen' ziet de provincie op papier ook als het ultieme doel, maar maakt
de realisatie door een verkeerde werkwijze onmogelijk.
4397709

3

Indieners verzoeken de provincie het plandeel van het windpark Zundert in te trekken en opnieuw in onderzoek te
brengen, met als doel een betere oplossing mogelijk te maken. Indieners vertrouwen er op dat zij daar onderdeel van
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2.4

Geen

2.4, 2.5 en 2.9

Geen

2.4, 2.5 en 2.9

Geen

zijn. Alternatieven, die nu niet zijn meegenomen, moeten alsnog worden onderzocht en in een zorgvuldige afweging
van alle belangen van alle belanghebbenden worden opgenomen.
4397709

4

De werkwijze die is gevolgd in de voorbereiding en de besluitvorming past niet binnen de wettelijke kaders die daar
aan mogen worden gesteld. Een belangrijke voorwaarde aan
een besluit is de zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging. Het zorgvuldigheidsbeginsel neemt net als alle ove
rige beginselen die aan een besluit ten grondslag moet worden gelegd een belangrijke rol in.

4397709

5

Zo mist bijvoorbeeld ter verdere onderbouwing (en nadrukkelijk niet als limitatieve opsomming) de zorgvuldige voorbe
reiding en belangenafweging die absoluut noodzakelijk is voor de besluitvorming, maar ook de MER procedure, het
VKA en het nakomen van bovenwettelijke eigen doelstellingen (zoals sociale wind als randvoorwaarde)

4397709

6

Belangrijk is de weging van de sociale wind in de belangenafweging. Anders dan alle andere ontwikkelaars, zijn in
dieners wel bereid tot compensatie voor direct omwonenden.
Anders dan alle andere ontwikkelaars zijn indieners ook bereid om het model van de postcoderoos in plaats van SDE+
te gebruiken. Het is onbegrijpelijk dat de provincie aan deze belangen voor de omwonenden zelfs niet heeft gedacht.
De provincie heeft deze relevante onderdelen niet betrokken in de voorbereiding zoals bij de voorbereiding en besluit
VKA.

4397709

7

Op 1 december 2015 is een convenant gesloten tussen de vier gemeenten en de provincie. Daar is de afspraak ge

Eind 201 7/begin 201 8 hebben gemeenten en provincie geconstateerd dat het ont-

maakt om een deel van het zoekgebied A1 6 met betrekking tot windenergie over te laten aan de gemeente Zundert

werpbestemmingsplan voor BCT niet was gebaseerd op de onderzoeksresultaten van

als bevoegd gezag. Dat gebied is kort gezegd bekend onder de naam Business Centrum Treeport (BCT) ook wel kort

het MER in het project Windenergie A16 (zoals afgesproken in het convenant van 1

alleen Treeport genoemd. Treeport is in het convenant benoemd als autonome ontwikkeling van de gemeente Zundert.

december 2015). Geconstateerd werd dat hierdoor opname van de windmolens in het

De uitzondering van Treeport blijkt ook uit bijvoorbeeld de NRD en heeft meerdere keren op de agenda gestaan van

bestemmingsplan geen tijdswinst t.o.v. het PIP zou opleveren. Op dat moment zijn de

het overleg met potentiële ontwikkelaars. Kort gezegd Treeport daar gaat de gemeente over en niet de provincie, zo

drie windmolens in BCT opgenomen in het PIP.

simpel is het.
4397709

8

Waar de provincie wel over gaat is wie er mag deelnemen aan het project van de provincie en onder welke voor

2.4

Geen

Geen

waarden. De "Green Deal" is feitelijk opgezet als entree voorwaarde voor windenergieA16. Kort gezegd zonder het
ondertekenen van de Green Deal is een ontwikkelaar uitgesloten van deelname aan het provinciale plan windenergieA16.
Deze randvoorwaarde is redelijk, maar is niet strikt in acht genomen. Dat is onzorgvuldig omdat de Green Deal gezien
moet worden als een instrument voor het borgen van bovenwettelijke doelen.
4397709
4397709

9
10

De rechtsonzekerheid over de uitwerking van sociale wind moet ook niet vooruit worden geschoven maar afgerond

Middels de anterieure overeenkomst zijn de uitgangspunten van de sociale participatie

zijn vooraf aan een omgevingsvergunning.

geborgd.

Recent heeft de gemeenteraad van Zundert het bestemmingsplan vastgesteld voor de autonome ontwikkeling Treeport.

2.3 en 2.5

Geen

2.4

Geen

De gemeenteraad heeft besloten om anders dan in de voorbereiding van het bestemmingsplan nog was voorzien in
voorontwerp en ontwerp om GEEN windmolens binnen Treeport op te nemen. "De windmolens zijn eruit". De provincie
heeft dit besluit van het bevoegd gezag te respecteren gelet op het convenant en de rechtsbescherming van de burgers
voor een ruimtelijke plan door de gemeente Zundert.
De provincie had het zeer waarschijnlijk graag anders gezien maar gaat er simpelweg niet over.
4397709

11

De potentiële locaties van Treeport zijn in de MER (plan en project mer) feitelijk gebruikt alsof de turbines op Treeport
er al daadwerkelijk staan. Deze werkwijze heeft twee te onderscheiden gevolgen.
1. Binnen het plangebied van de autonome ontwikkeling Treeport zijn geen alternatieven onderzocht.
2. Het andere effect is dat de zoeklocatie voor overige windmolens buiten Treeport maar onderdeel van het windpark
op Zunderts grondgebied, kort gezegd de maximaal 3 (max is door de gemeenteraad van Zundert bepaald) waar de
provincie een locatieonderzoek voor moet uitvoeren is beperkt tot de verlenging van een lijnopstelling van Treeport.
De provincie had deze werkwijze nooit mogen volgen, een dergelijke werkwijze is namelijk onzorgvuldig. Het is niet
gebaseerd op een echt feit, maar overduidelijk een onjuist feit en het laat alternatieven buiten ieder onderzoek.
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Het VKA is met het besluit van de gemeenteraad van Zundert ook gesneuveld, immers ook dat is op onjuiste gronden

2.5

Geen

2.4

Geen

2.4

Geen

2.4

Geen

2.4

Geen

2.4

Geen

2.4

Geen

3.2.2 en 3.2.3

Geen

3.2.2

Geen

tot stand gekomen. Het VKA blijkt immers niet mogelijk als de gemeenteraad van Zundert geen molens opneemt in het
bestemmingsplan van de autonome ontwikkeling Treeport.
4397709

12

De provincie had rekening moeten houden met de feítelijke situatie ten tijde van het onderzoek in de voorbereiding en
dus met een mogelijk uitkomst dat er geen windmolens zouden worden opgenomen door het bevoegd gezag de ge
meente Zundert voor de locatie Treeport. Die uitkomst is over het hoofd gezien met onherstelbare gevolgen in het pro
ject windenergie A16. Onherstelbaar omdat de voorbereiding dit station al lang en breed gepasseerd is. Treeport kan
niet meer aan de plannen voor windenergie langs de A16 worden toegevoegd, daar waar het bij de start is uitgezon
derd van windenergieA16.

4397709

14

Zo had de provincie ook rekening moeten houden dat de windmolenlocaties van Treeport wel eens in een procedure
bij de RvS zouden kunnen sneuvelen onder de ruimtelijke procedure van Zundert voor Treeport. Dat risico was overdui
delijk al zichtbaar gelet op de planvorming en onderbouwing door de gemeente Zundert van BCT van het ontwerp en
voorontwerp BCT. Zo is daar in die plannen altijd sprake geweest van een beperkte MER toets vanuit de gedachte dat
de ontwikkeling gebruik koh maken van deze mogelijkheden indien het opgesteld vermogen onder de 15 MW blijft.
Die aanpak is onbegrijpelijk en evident onjuist.
Hoe dan ook de provincie gaat er simpelweg niet over, het is aan de gemeenteraad van Zundert om dit allemaal vol
gens de richtlijnen van de goede ruimtelijke ordening te realiseren binnen de kaders van de wet en daarbij de rechts
bescherming van burgers in acht te nemen door simpelweg de besluitvorming zijn loop te laten en af te wachten wat
de feítelijke uitkomst is. Ingrijpen in dat proces van democratische besluitvorming is voor de provincie onmogelijk.

4397709

15

Wat er ook van kan worden gezegd de provincie had de feiten ten grondslag moeten leggen aan het onderzoek met
een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging en derhalve ook rekening moeten houden met het feit dat binnen
het plangebied van de autonome ontwikkeling geen windturbines worden gerealiseerd.

4397709

16

De werkwijze om Treeport windmolenlocaties te behandelen als bestaand, is daarmee overduidelijk een gebrek in de
zorgvuldige voorbereiding die ook gevolgen heeft voor de overige 3 windmolens. Zo is er nu geen sprake meer van
een lijn opstelling maar van één losse molen ten noorden van Treeport en twee molens ten zuiden van Treeport. De
toets aan landschap kan dat plan niet weerstaan.

4397709

17

De werkwijze heeft als gevolg dat alternatieven niet op een deugdelijke namelijk zorgvuldige manier zijn onderzocht.
Binnen Treeport is zelfs geen enkel alternatief onderzocht en met zekerheid nimmer de locatie van indieners. Buiten
Treeport is ten onrechte van een beperking in de mogelijkheden uitgegaan, kort gezegd de verlenging van de lijnop
stelling en niet alle posities binnen de strook A1 6.

4397709

18

Overduidelijk in paniek over de uitkomst I haalbaarheid windenergie binnen Treeport, probeert de provincie te redden
wat er nog te redden is. Bedenk een list is hier het credo. De voorgestelde noodreparatie is nu feitelijk een aanpak in
de omgekeerde volgorde. De provincie ging onterecht uit van niet bestaande locaties als bestaand te behandelen en
daar op door te breien met aansluitende locaties in de opstelling van een lijn. Nu worden die aansluitende locaties
gebruikt om het gat bij Treeport in het windpark op te vullen. Daar waar Treeport eerst is gebruikt om de overige drie
te dicteren, dicteren deze 3 omliggende locaties nu de locatiekeuzes binnen Treeport. Die werkwijze is fout en is niet te
zien als een noodzakelijke zorgvuldig werkwijze voor het VKA en de MER maar een voorbeeld en werkwijze van het
stapelen van fout op fout in de voorbereiding.

4397709

19

Voor de MER moet ook over de landgrenzen worden gekeken. De huidige winmolens en de ontwikkeling in België
waar 6 oude worden vervangen door 7 nieuwe moet intergraal onderdeel zijn van de MER.

4397709

20

Ook de drie Belgische windmolens net over de grens bij Hazeldonk die tijdens de voorbereiding zijn opgericht moeten
worden betrokken.

4397709
4397709

21
22

Ook de ontwikkeling van het thematisch bedrijventerrein BCT dat deels in NL en deels in België is voorzien moet onder Niet wordt gespecificeerd welke onderdelen in het MER niet onderzocht zijn. In het be Geen
deel zijn van de voorbereiding. Daar zijn gebouwen voorzien als een beursgebouw, tankstations, een hotel enz. enz..

stemmingsplan van BCT is reeds rekening gehouden met de komst van windturbines.

Een bestaande woning net over de grens op het bedrijventerrein van MER moet onderdeel zijn van de beoordeling.

Op 1 8-12-2017 is door de gemeenteraad van gemeente Hoogstraten het ontwerp RUP Geen
Transportzone Meer vastgesteld. Deze autonome ontwikkeling heeft o.a. tot gevolg dat
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Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

de vrijstaande woningen in het plangebied planologisch onwenselijk worden bestem
peld. Enkel inpandige bedrijfswoningen blijven mogelijk. In de onderzoeken voor slag
schaduw en geluid zijn deze woningen daarom niet meegenomen als geluidsgevoelige
objecten.
4397709

23

De werkwijze om de stichtingen feítelijk om te vormen tot een aandeelhouder in een windpark kan niet worden gezien

2.9

Geen

2.6 en 2.9

Geen

Deze windmolens kunnen onmogelijk bijdragen aan energieneutraliteit van de vier gemeenten en/of de provincie Bra

Nut en noodzaak van dit project staan niet ter discussie. De lokale participatie is ge

Geen

bant.

borgd en dragen bij aan de lokale energie transitie.

De provincie beschikt immers niet over de GVO. Feitelijk is er niets van de provincie bij. De provincie is geen eigenaar

2.1 en 2.9

als een invulling van de voorwaarde van sociale wind van het project windenergieA16. Windturbines draaien op sub
sidie en feitelijk gebruikt de provincie dit systeem van subsidie verlening voor de realisatie van de 100MW wind op
land en wentelt deze subsidiekosten af op burgers en bedrijven in NL. De provincie is ook betrokken in de financiering
van het project via het eigen energiefonds van de provincie Noord-Brabant. Provincie is daarmee bevoegd gezag,
initiatiefnemer, ontwikkelaar en financier in één. Provincie keurt hier meer en meer zijn eigen vlees.
4397709

24

Het alternatief voor SDE+, namelijk de postcoderoos heeft nadrukkelijk een veel socialere grondslag. Het dwingt je
draagvlak te vinden bij de omwonenden en geeft je ook de mogelijkheid om als eerste de omwonenden te laten delen
in de lusten. Het is gelet op de doelstelling van de provincie en de ondertoon bij aanvang (wij gaan het bij de A16
echt anders doen) onbegrijpelijk dat een dorpsmolen onder de postcoderoos niet met open armen is ontvangen.

4397709

25

en het kan zomaar zijn dat deze molens straks worden gebruikt door bijvoorbeeld een bedrijf in (ik noem maar wat)
Albanië om te voldoen aan de klimaatverplichtingen. Verblind door geld en eigen belang is de provincie de essentie
vergeten. Burgers en bedrijven staan daardoor met lege handen als het gaat om de invulling van klimaatverplichtingen.
Sterker nog binnen Zundert wordt het alleen maar moeilijker in de toekomst aan de klimaatverplichtingen te voldoen nu
deze plekken al zijn vergeven.
4397709

26

Indieners zien in de communicatie naar buiten een structurele fout, kwalijk omdat de provincie verantwoordelijk is voor

2.6 en 2.9

Geen

Geen

de communicatie. Sociale wind wordt op de site zelfs verkeerd gecommuniceerd als zijnde gratis geld voor iedereen.
Ook dat is niet waar.
4397709

27

Het bevoegd gezag moet worden gezien als de belangenvertegenwoordiger van de burgers en het algemeen belang

Nut, noodzaak en algemeen belang staan toegelicht in 2.1

als het gaat om een ontwikkeling en de aanvraag voor een omgevingsvergunning. In een normale situatie weegt de

In het inpassingsplan wordt in de toelichting (hoofdstuk) de belangenafweging bij de

provincie het algemeen belang tegen de belangen van een ontwikkelaar met een initiatief. Hier is de provincie zich

keuze voor het VKA toegelicht.

uiteindelijk gaan gedragen als een ontwikkelaar. De focus om sowieso 100 MW opgesteld vermogen te realiseren sluit 2.1 en 2.5.
feitelijk naadloos aan bij de belangen van een ontwikkelaar. Daar, tussen dat doel en het initiatief van de provincie en
het doel van een ontwikkelaar zit in de kern geen conflicterend belang. De provincie heeft het algemeen belang alleen
met de mond gepredikt, maar feitelijk geheel uit het oog verloren daar waar het gaat om de rechtsbescherming in de
normale belangenafweging. Zo is de provincie ook financier van het project zoals eerder aangegeven. Bovenstaande
is allemaal niet in de belangafweging betrokken. Provincie maakt wat er wel en niet is afgewogen geheel niet duidelijk.
4397709

28

Voor een zienswijze is informatie noodzakelijk die niet kan worden gevonden in de stukken die ter inzage zijn gelegd.

Uw verzoek op grond van de WOB wordt in een afzonderlijke besluitvormingsproce

Indieners wachten op de reactie van lopende Wob verzoeken. Indieners willen na bestudering van de reactie op de

dure behandeld. Voor wat betreft uw zienswijze tegen de nu voorliggende besluiten

Wob verzoeken de zienswijze kunnen aanvullen.

geldt dat naar onze mening alle benodigde informatie ter inzage heeft gelegen en aan

Geen

u ter beschikking is gesteld.
4397709

29

Indieners gaan er vanuit dat een hoorzitting ook onderdeel is van de procedure van de behandeling van de zienswijze

Een hoorzitting is niet verplicht en maakt geen onderdeel uit van de ter inzagelegging.

en willen graag gehoord worden.

Voor aanvang van de themabijeenkomst van PS op 14 september of de besluitvorming

Geen

in PS op 28 september bestaat de mogelijkheid tot inspreken. Om zich aan te melden
moeten zij zich voor dinsdag 1 1 september 12.00 uur of dinsdag 25 september 12.00
uur aanmelden. Dit kan via de mail (statengriffie@brabant.nl). Bellen kan ook (073
6812278).

66

Kenmerk

Nr.

4397180

1

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

De gevolgen voor weidevogels zijn niet beschouwd, terwijl er in de strook van 1 km weerszijde van de A-16 weidevo-

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

Er is geen onderbouwing en logica te vinden voor de vermelde aantallen vogelslachtoffers., gezien de enorme verschil 3.2.6

Geen

gelgebieden zijn, waarvan zelfs 1 als zodanig beschermd (Rooskensdonk).Er heeft geen ecologisch onderzoek plaats
gevonden voor het gebied zuid van de Mark (noord van Breda).
4397180

2

Er is in de ecologische onderzoeken geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van geluid voor de aanwezige fauna
binnen bepaalde geluidscontouren, terwijl er voldoende onderzoeksrapporten, zowel internationaal als van de Univer
siteit Wageningen, beschikbaar zijn die hier uitspraken over doen en ook ten grondslag hebben gelegen aan afwegin
gen bij andere projecten in Nederland (o.a. Hanzelijn). Continue geluid van hogere intensiteit - en dat is wat windmo
lens naast het produceren van energie ook doen -heeft een grote invloed op vestiging en succesvolle voortplanting van
vogelsoorten binnen bepaalde geluidscontouren. De ecologische onderzoeken geven geen blijk van het beschouwen
van dit aspect. Zo zal bij plaatsing van windmolens in de omgeving van Rooskensdonk onder meer de grutto aldaar
volledig verdwijnen, omdat de grutto een gidssoort voor het open grasland is en de effecten van continue geluid met
daarbij behorend negatief effect is vastgesteld op één kilometer. Zij mijden geluid.

4397180

3

Het niet beschouwen van de mogelijke effecten op in het gebied voorkomende vogels van de 'rode lijst' en Europese
vogelrichtlijn (zoals bijv. blauwborst) in het ecologisch onderzoek. De Blauwborst is beschermd op grond van de Euro
pese Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming. Voor deze soort zijn in Nederland Natura 2000-gebieden aangewe
zen als broedvogel, maar komt ook elders voor in het plangebied van het PIP. Met name geldt dit voor Weimeren en
Rooskensdonk. We vinden het ook niet logisch dat deze niet zijn beschouwd bij de afwegingen. Overigens zou je ook
kunnen bedenken dat getoetst moet worden aan de Nieuwe Rode Lijst (201 8) die recentelijk door SOVON en Vogel
bescherming is uitgebracht.

4397180

4

len in waargenomen vogels noord en zuid van Breda. Hier zit voor waarnemingen een factor 9-10 verschil in terwijl bij
het slachtoffer aantal slechts een factor 1,5 wordt toegepast.
4397180

5

4397180

6

Alleen de effecten van slachtoffers op Natura 2000 gebieden worden beschouwd en onderbouwd, maar er wordt

3.2.6

Geen

geen onderbouwing/berekening gemaakt voor de andere gebieden voor beschermde/rode lijst vogelsoorten.
In de vergelijkingstabellen komen de conclusies voor het VKA bijna uit de lucht vallen, omdat onduidelijk is wat de eco 2.5 en 3.2.6

Geen

logische afwegingen zijn geweest en waar die op gebaseerd zijn gezien de ontbrekende onderzoeken zoals hierbo
ven beschreven.
Kortom het ecologisch onderzoek lijkt verre van volledig, zeker als het gaat om de mogelijke effecten op vogels, maar
bepaalt daarmee wel de locaties van de VKA. In onze ogen is de keuze voor de VKA dan ook op onzorgvuldige
wijze tot stand gekomen.
4397180

7

Zeearend en Visarend zijn inmiddels twee jaar broedvogel in de Biesbosch en hun nesten bevinden zich binnen 5 km

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

2.4

Geen

van de nieuwe windmolens in de Klaverpolder. De Zeearend wordt tot in Breda waargenomen en kan derhalve een
slachtoffer worden van draaiende windmolens. Aangezien het hier bijzondere en beschermde soorten betreft zijn extra
voorzieningen nodig om dit te voorkomen. Mitigerende maatregelen tegen mogelijke schadelijke gevolgen voor deze
twee vogelsoorten hadden minimaal moeten voortvloeien uit een ecologisch onderzoek als dit volledig was geweest.
4397180

8

Buizerds als slachtoffer. In het PIP wordt gekozen voor een locatie nabij de Galderse meren en de kruising van snelwe
gen aldaar. Op zich lijkt dit een goede plek, ware het niet dat de snelwegen in de winter een bijzondere aantrekkings
kracht hebben op overwinterende buizerds uit noord Europa. Omdat buizerds in de winter aangewezen zijn op kada
vers zoeken ze die ook onder windmolens. Dit wordt bevestigd in een onderzoek dat gedurende 5 jaar in Delfzijl werd
gedaan ter beoordeling van effecten van windmolens. (zie het rapport: Monitoring vogelaanvaringen Windpark Delfzijl-Zuid 2006201 1, Eindrapportage vijf jaar monitoring, A&W rapport 1 656 door A. Brenninkmeijer). Dit rapport is
ook niet meegenomen in de al hierboven genoemde studie van de MER uitgevoerd door Fa.Waardenburg).

4397180

9

Daarbij ook nog in ogenschouw nemend dat vanaf het begin van het traject de West Brabantse Vogelwerkgroep aan
dacht heeft gevraagd voor de in het ecologisch onderzoek ontbrekende aspecten. Alleen de door de West Brabantse
Vogelwerkgroep aangeleverde vogelgegevens wordt in het ecologisch deel vermeld, maar niet wat er mee is gedaan.
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4397183

1

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Na bestudering van het PIP en de bijbehorende MER is Natuurplein de Baronie tot de conclusie gekomen dat de eco

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

Er is geen onderbouwing en logica te vinden voor de vermelde aantallen vogelslachtoffers., gezien de enorme verschil 3.2.6

Geen

logische conclusies matig tot slecht onderbouwd zijn en veel aspecten in het geheel niet zijn beschouwd, terwijl deze
wel een wezenlijke impact (kunnen) hebben op de ecologische aspecten binnen de effectgebieden van de te plaatsen
windmolens. En wat niet is onderzocht is zal ook niet zijn meegenomen in de afwegingen welke hebben geleid tot de
locatiekeuzes in het VKA.
4397183

2

De enige goede faunapassage van oost naar west tussen Breda en Moerdijkbrug bevindt zich bij de Mark onderdoor
gang van de HSL/spoorlijn/A-16. De mogelijke effecten van de windturbines op deze enige passage zijn niet onder
zocht.

4397183

3

De gevolgen voor weidevogels zijn niet beschouwd, terwijl er in de strook van 1 km weerszijde van de A-16 weidevogelgebieden zijn, waarvan zelfs 1 als zodanig beschermd (Rooskensdonk).
Er heeft geen ecologisch onderzoek plaatsgevonden voor het gebied zuid van de Mark en ten noorden van Breda,
althans daarvan is geen blijk gegeven in de ecologische beschouwingen/afwegingendelen

4397183

4

Het toegezegde aanvullende vleermuis onderzoek ontbreekt en is gebaseerd op het gebiedsgebruik van vleermuizen
in 201 7, en geeft geen doorkijk naar de mogelijke autonome ontwikkelingen voor de komende 15 jaren als er geen
windmolens geplaatst zouden worden.

4397183

5

Er is in de ecologische onderzoeken geen onderzoek gedaan naar de gevolgen van geluid op de aanwezige fauna
binnen bepaalde geluidscontouren, terwijl er voldoende onderzoeksrapporten, zowel internationaal als van de Univer
siteit Wageningen, beschikbaar zijn die hier uitspraken over doen en ook ten grondslag hebben gelegen aan afwegin
gen bij andere projecten in Nederland (o.a. Hanzelijn). Zie ook; Effectindicator Natura 2000 gebieden (Ministerie van
Landbouw en voedselveiligheid) waaruit blijkt dat zowel vleermuizen als diverse vogelsoorten hier door negatief beïn
vloed worden. Geluidsbelasting van > 42dB heeft direct invloed op overlevingskansen van kuikens die nog gevoerd
(en beschermd) moeten worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat geluiden boven de 41-42 dB het
veelal onmogelijk maakt voor vogels om met elkaar te kunnen communiceren (Hanzelijn uitspraak). Het niet kunnen
horen (om te kunnen voeden) en/of waarschuwen van hun kuikens/pullen kan uiteindelijk dodelijk zijn voor ze en
daarmee zorgen voor een volledige verdwijning van de populaties binnen die geluidscirkel. Zie ook onderstaande uit
spraken van Dick Jonkers van het groene onderzoeksinstituut Alterra: „Aanhoudende geluidsbelasting lijkt een belangrijker bron van verstoring te zijn dan pieken. Een constante dreun is in ieder geval voor vogels veel hinderlijker dan een
serie harde knallen midden op de dag. Hoe dat in elkaar steekt, weten we niet.'' De negatieve invloed van het geluid
van wegverkeer op vogels is in meerdere onderzoeken vastgesteld. De Molenaar: ,,Een fitis die eerst bij de weg
broedde, broedt het jaar daarop verder van de weg; zijn plaats wordt ingenomen door jonge fitissen die lager op de
ladder staan. Vogels met een hoog, ijl geluid zoals de grauwe vliegenvanger en het goudhaantje kunnen moeilijker
met elkaar in contact komen: hun zang verzuipt in de continue dreun van het verkeer. Bij grutto's, een gidssoort voor
het open grasland, bedraagt de afstand tot waar effecten van een weg worden vastgesteld, één kilometer. Zij mijden
geluid.'' Kortom met het plaatsen van windmolens rond Rooskensdonk zullen alle grutto's verdwijnen, terwijl dit op
voorhand bekend had moeten zijn bij de plaatsbepaling voor de windmolens aldaar, maar absoluut niet in beschou
wing is genomen.

4397183

6

In het Deelrapport Natuur Windpark A1 6, Noord-Brabant (fa. Waardenburg) wordt weliswaar onderzoek gedaan
naar met name de vliegbewegingen van de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw, maar in het PIP wordt geen of nau
welijks aandacht besteed aan de vele wintergasten in met name Rooskensdonk en de mogelijke gevolgen van het
plaatsen van windmolens in die omgeving. Het aantal waargenomen eend-achtigen is hier ongeveer 10.000 exempla
ren. Het betreft dan vooral smienten en wilde eenden, waarvan bekend is dat ze 's nachts foerageren en dus een veel
groter aanvaringsrisico hebben

4397183

7

len in waargenomen vogels noord en zuid van Breda. Hier zit voor waarnemingen een factor 9-10 verschil in terwijl bij
het slachtoffer aantal slechts een factor 1,5 wordt toegepast.
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4397183

8

Alleen de effecten van slachtoffers op Natura 2000 gebieden worden beschouwd en onderbouwd, maar er wordt

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

In de vergelijkingstabellen komen de conclusies voor het VKA bijna uit de lucht vallen, omdat onduidelijk is wat de eco 3.2.6

Geen

geen onderbouwing/berekening gemaakt voor de andere gebieden voor beschermde/rode lijst vogelsoorten. Zo is er
op geen enkele wijze een relatie gelegd tussen de aanwezigheid van bijv. de blauwborst in Rooskensdonk en omge
ving, terwijl deze op grond van de Europese Vogelrichtlijn en de Wet natuurbescherming beschermd zijn, alsmede de
doelstelling van het natuurgebied Rooskensdonk (beschermen en verbeteren van de weidvogelpopulatie).
4397183

9

Er is niet onderzocht wat de schade kan zijn voor de zeearend en visarend die zich nu permanent aan het vestigen zijn
rond Biesbosch en Markiezaat. En waar de windmolens omgeving Klaverpolder (al dan niet in combinatie met de nog
aan te leggen 380Kv hoogspanningsleiding door hetzelfde gebied) een ernstige aantasting van de kleine populatie visen zeearenden in deze regio kunnen veroorzaken. Hier zou minimaal een degelijk onderzoek naar hebben moeten
plaatsvinden en mogelijk voorstellen voor mitigerende maatrelen zoals bijv. radardetectie en stilstand schakeling uit
hebben kunnen/moeten voortvloeien

4397183

10

De cumulatieve aspecten van de nieuwe 380Kv hoogspanningslijn en de concentratie windmolens bij Klaverpolder zijn
niet beschouwd op vogeltrek en foerageroutes, terwijl daarmee wel zowel noord zuid als oost west op die plek een
barrière ontstaat met mogelijk grote(re) aantallen aanvaringsslachtoffers

4397183

11

logische afwegingen zijn geweest en waar die op gebaseerd zijn gezien de ontbrekende onderzoeken zoals hierbo
ven beschreven.
4397183

12

Al voor een degelijk onderzoek benodigde gegevens van de voorkomende fauna zijn in te zien via de NDFF, maar er

2.4 en 2.5

Geen

Alle 1 1 de MER-alternatieven zijn beoordeeld op hun te verwachten effecten op ecolo

Geen

wordt geen blijk van gegeven dat daar grondig gebruik van is gemaakt. Kortom het ecologisch onderzoek is volgens
ons onvolledig, maar bepaalt daarmee wel de locaties van de VKA. In onze ogen is de keuze voor het VKA dan ook
op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen.
Daarbij ook nog in ogenschouw nemend dat vanaf het begin van het traject de West Brabantse Vogelwerkgroep aan
dacht heeft gevraagd voor de in het ecologisch onderzoek ontbrekende aspecten. Alleen de door de West Brabantse
Vogelwerkgroep aangeleverde vogelgegevens wordt in het ecologisch deel vermeld, maar niet wat er mee is gedaan.
4397183

13

In eerdere afwegingen, binnen het besluitvormingstraject, zijn varianten zonder enig probleem overboord gegooid,
omdat er bijv. vleermuizen zouden voorkomen. Dit zonder enige onderbouwing met een onderzoek of vermelding van

gie. Zie bijlage G bij het MER.

soorten. Of omdat locaties de radarbeelden van Gilze Rijen zouden (kunnen) verstoren, terwijl alleen Woensdrecht,

Voor vliegveld Gilze Rijen is een invliegfunnel aanwezig in de A16-zone. Deze funnel

Volkel, Herwijnen en Soesterberg als formeel radarstation zijn vastgesteld en waarvoor binnen een straal van 75 km

is (o.a.) gelegen over knooppunt Princeville en beslaat slechts een gedeelte van de ge

van deze stations een verklaring van geen bezwaar moet worden afgegeven door Defensie bij wijziging bestemmings

hele zone. In deze invliegfunnel dient radardekking ook op 300 voet beoordeeld te

plannen (zie ook Barro art 2.6.2 en Rarro art 2.4 t/ m 2.6 en bijl 8.4). En daar valt het hele gebied langs de A-16 van

worden. Dit is voor het overig gedeelte van de A1 6-zone, daar waar de invliegfunnel

Belgische grens tot Hollands Diep binnen. Hier lijken andere overwegingen een rol te hebben gespeeld, waardoor er

niet is gelegen, niet aan de orde.

noodgedwongen nu vlakbij NNB-gebieden ingepland is, om de benodigde Mw toch te kunnen realiseren.
4400126

1

Met de komst van windturbines langs de A1 6 zal het woon- en leefgenot van cliënt worden aangetast door onder an

3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

dere geluidshinder, slagschaduw, verstoring van het uitzicht en andere factoren.
4400126

2

Ook zal de waarde van de woning van cliënt afnemen.

2.8

Geen

4400126

3

Artikel 3.1, tweede lid en onder a van de Verordening ruimte Noord-Brabant (hierna: VR) verbiedt ruimtelijke ontwikke 2.3

Geen

lingen buiten bestaand stedelijk gebied op een niet-bestaand bouwperceel (verbod van nieuwvestiging), tenzij in de VR
uitdrukkelijk anders is bepaald. Artikel 33, eerste lid VR bepaalt, dat in afwijking van het verbod van nieuwvestiging
van artikel 3.1, tweede lid onder a, een bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding "Zoekgebied voor windturbi
nes" kan voorzien in de bouw van windturbines met een bouwhoogte van ten minste 25 meter, mits:
A. Deze zijn gesitueerd binnen de op grond van het eerste lid aangewezen gebieden en buiten het Natuur Netwerk
Brabant (hierna: NNBr);
B. Deze zijn gesitueerd in een cluster of een lijnopstelling van ten minste 5 windturbines;
C. Is verzekerd dat de windturbines na afloop van het daadwerkelijke gebruik worden gesloopt;
D. De bouw van de windturbines gelet op artikel 3.1, derde lid, inpasbaar is in de omgeving.
Artikel 33, tweede lid VR bepaalt, dat in afwijking van het eerste lid onder b, een bestemmingsplan ter plaatse van de
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aanduiding "Zoekgebied voor windturbines", kan voorzien
in de bouw van meerdere afzonderlijke clusters of lijnopstellingen van minimaal 3 windturbines. Een dergelijke bepa
ling geldt ook voor turbines in "Bestaand stedelijk gebied (artikel 4.9, eerste lid), de Groenblauwe mantel (artikel 6.1 8,
eerste en tweede lid) en Gemengd landelijk gebied (artikel 7.19, eerste en tweede lid).
Per opstelling dient dus in ieder geval sprake te zijn van 3 windturbines. Het is twijfelachtig of het inpassingsplan wel
aan dit vereiste voldoet. Turbines B-7 en I of B-8 zijn gepland in het "Zoekgebied voor windturbines", de "Groenblauwe
mantel" en "Gemengd landelijk gebied" en/of draaien over deze gebieden. Turbines B-7 en B-8 staan in een opstelling
van 2 turbines. Deze turbineopstelling voldoen niet aan het vereiste van situering in een opstelling van minimaal 3
turbines. Samen met de nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie "Nieuwveer" aanwezige,
bestaande turbine wordt wel aan het vereiste voldaan. Het is echter de vraag of en hoe gegarandeerd is dat de te
plaatsen turbines gedurende de gehele planperiode aan dit vereiste
zullen blijven voldoen. De bestaande turbine kan namelijk verdwijnen. Dit wordt ook bevestigd in de "MER rapportage
Landschap Ruimtelijke kwaliteit, Energielandschap A16 van Hazeldonk tot Hollands Diep" (MER Landschap), waarin is
aangegeven dat de nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie "Nieuwveer" aanwezige, bestaande turbine in de nabije
toekomst zal worden verwijderd of gerepowerd 1. In geval van verwijdering van deze turbine wordt niet meer aan de
plaatsingsvereisten van genoemde artikelen uit de VR voldaan.
De rotors van turbine B-3 zullen over het Natuur Netwerk Brabant (hierna: NNBr) draaien. Uit het "Deelrapport Natuur
Windpark A1 6, Noord-Brabant" van Bureau Waardenburg (hierna:Deelrapport Natuur) blijkt het gehele plan leidt tot
een overdraai van maar liefst 3.350 m2 over het NNBr2. Artikel 5.1, lid 7 VR bepaalt, dat een bestemmingsplan dat
is gelegen buiten het NNBr en leidt tot een aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van het NNBr, an
ders dan door de verspreiding van stoffen in lucht of water, ertoe strekt dat de negatieve effecten waar mogelijk wor
den beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd
overeenkomstig artikel 5.6. In de "Memo natuurcompensatie MER-alternatieven Windenergie A-16 Inclusief
voorkeursalternatief" van Bosch 8t Van Rijn (hierna: Memo natuurcompensatie) wordt aandacht besteed aan de aantas
ting van het NNBr en de compensatie daarvan. Echter, alleen de aantasting van het NNBr door het geluid van de
windturbines en de compensatie voor deze aantasting
worden belicht. Windturbines kunnen echter ook leiden tot andere aantastingen I verstoringen van het NNBr. Gedacht
kan worden aan slagschaduw, verstoring en I of aantasting van flora en fauna, visuele verstoring, lichthinder, aantas
ting van het landschap, enzovoorts. Hieraan is ten onrechte geen aandacht besteed. Er wordt dan ook onvoldoende
gecompenseerd en de compensatieopgave ligt hoger dan wordt voorgespiegeld. Hiermee is sprake van strijd met arti
kel
5.1, 5.6, 5.7 en 5.8 VR.
De turbines B-3, B-6, B-7 en B-8 zijn gelegen in de Groenblauwe mantel. Op grond van artikel 6.1 8, eerste lid VR is
nieuwvestiging van windturbines in de Groenblauwe mantel mogelijk indien:
A. De windturbines direct aansluitend zijn gesitueerd aan gronden bestemd als middelzwaar en zwaar bedrijventer
rein, met een bruto omvang van tenminste 20 ha;
B. Er sprake is van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines.
Genoemde turbines zijn niet gelegen nabij een middelzwaar of zwaar bedrijventerrein.
Artikel 6.1 8, tweede lid VR bepaalt, dat in afwijking van het eerste lid de windturbines ook niet aansluitend aan een
middelzwaar en zwaar bedrijventerrein gesitueerd mogen worden indien:
A. De ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft;
B. Er sprake is van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines;
C. De ontwikkeling plaatsvindt in een landschap dat daar qua schaal en maat voor geschikt is, als bedoeld in de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie;
D. De windturbines, gelet op artikel 3.1, derde lid, inpasbaar zijn in de omgeving.
De turbines moeten, op grond van artikel 6.1 8, lid 2 en onder a VR, dus een maatschappelijke meerwaarde hebben.
De maatschappelijke meerwaarde moet, op grond van artikel 6.18, derde lid worden onderbouwd vanuit de volgende
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2.6 en 2.9

Geen

3.2.4

Geen

Nabij de windturbines B-7 en B-8 zijn 2 risicovolle installaties gelegen. Het betreft een bulkopslag

Doordat er maar een geringe periode van dubbeldraai plaatst vindt en er maar een

Geen

van RWZI Nieuwveer en een slibvergistingstank. De komst van de turbines zal tot een onaanvaardbaar veiligheidsri

geringe toename is van de bestaande faalkans vindt de provincie dat de toename van

sico leiden. Daarnaast is bij RWZI Nieuwveer een externe gasafvang aanwezig, waar uit rioolslib gas wordt gewon

de veiligheidsrisico acceptabel is.

criteria:
A. De mogelijkheid voor de omgeving om direct te participeren in het project;
B. De bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk of ruimtelijk probleem;
C. De bijdrage aan het realiseren van een maatschappelijk of ruimtelijk doel.
4400126

4

In de plantoelichting en overige documenten is slechts ingegaan op de participatie. Aan de overige criteria is geen
aandacht besteed. Daarnaast is het ook maar de vraag of de participatie voldoende is geborgd en of door cliënt wel
kan worden afgedwongen. Er is weliswaar een overeenkomst "Windenergie A16, Samen op weg naar een duurzame
toekomst" (hierna: Green Deal) gesloten tussen de provincie, de betrokken gemeenten, de exploitanten en andere par
tijen.
Cliënt is echter geen partij bij deze overeenkomst, zodat hij de participatie niet kan afdwingen. In de vergunningen is
namelijk ook niet bepaald dat cliënt moeten kunnen deelnemen in het project en op welke wijze.

4400126

5

Voor de geplande windturbines is een externe veiligheidstoetsing verricht. Door Bosch Van Rijn zijn de volgende ex
terne veiligheidsonderzoeken verricht, welke deel uitmaken van het MER: "Kwantitatieve risicoanalyse alternatieve planMER, Windenergie A16" (hierna: Kwantitatieve risicoanalyse), "Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. Vergunningaan
vraag, Windenergie A16 zone" (hierna: Onderzoek Externe Veiligheid) en "Risicoanalyse windturbines en waterkering
- Windenergie A16" (hierna: Risicoanalyse waterkering). In deze onderzoeken wordt gesteld, dat
er geen windturbines zouden overdraaien over de (openbare) weg zodat hiermee voldaan zou worden aan de "Be
leidsregel voor het plaatsen van windturbines op, in of over "rijkswaterstaatswerken" (hierna: Beleidsregel windturbi
nes). Cliënt twijfelt aan de juistheid van deze conclusie.
Turbine B-5 is dicht bij een openbare weg voorzien, deze draait zelfs over de Bredeweg. Er heeft geen toetsing plaats
gevonden van de eventuele veiligheidsrisico's van deze plaatsing. Dit had wel moeten gebeuren. Hoewel dit geen rijks
weg is, dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening onderzoek te worden gedaan naar eventuele veiligheids
risico's van de plaatsing van windturbines op deze locatie. Nu dit niet is gebeurd is het inpassingsplan niet zorgvuldig
voorbereid.

4400126

6

nen. Daarnaast is daar een gasleiding aanwezig. Ten onrechte is het veiligheidsrisico van de turbines in relatie tot
deze factoren niet onderzocht.
4400126

7

Ten aanzien van de slagschaduw die door de windturbines zal worden veroorzaakt, geldt dat een

3.2.3

Geen

3.2.3

Geen

zeer groot aantal woningen binnen de maximale slagschaduwcontour van 5:40 uur is gelegen.
Het betreft maar liefst 605 woningen (bovengrens VKA), respectievelijk 31 8 woningen (ondergrens VKA). Dit is een
duidelijke indicatie dat de opstelling van windturbines ter plaatse niet passend is. Cliënt vreest ook voor een ernstige
hinder ten gevolge van de slagschaduw.
4400126

8

In de ontwerpvergunningen voor sommige van de (deel)inrichtingen zijn maatwerkvoorschriften
voor slagschaduw gesteld. Deze maatwerkvoorschriften zijn echter onvoldoende duidelijk en waarborgen daarom niet
dat aan de grenswaarden zal worden voldaan. Voor de grenswaarden wordt namelijk verwezen naar tabellen in het
"Slagschaduwrapport vergunningen", bijlage E". Voor omwonenden is niet duidelijk voor welke woningen maatwerk
voorschriften zijn gesteld en welke grenswaarden nu precies voor hun woning gelden. De vergunningen zijn hierdoor
rechtsonzeker. Het is van belang dat de adressen en de per adres geldende grenswaarde in de vergunningen wordt
opgenomen, zodat voor alle partijen duidelijk is wat nu geldt en zodat - indien nodig - gemakkelijk om handhaving kan
worden gevraagd. Ook is ten onrechte niet in elke vergunning een maatwerkvoorschrift voor slagschaduw opgeno
men.

4400126

9

In het "Akoestisch onderzoek MER-alternatieven, Windenergie A-16 zone" (hierna: Akoestisch

3.2.2

Geen

onderzoek MER) en het "Akoestisch onderzoek t.b.v. vergunningaanvraag, Windenergie A1 6" van Bosch 8í Van Rijn is
de akoestische belasting van het windpark voorzien. De cumulatieve geluidsbelasting is onvoldoende onderzocht. Bij
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3.2.2

Geen

2.3

Geen

de cumulatieve geluidsbelasting zijn onder ander bestaande windturbines, spoorwegen, rijkswegen aangevuld met de
N285, Backer en Ruebweg en de N263 I Graaf Engelbertlaan en geluidszones van industrieterreinen betrokken. Er
liggen in de omgeving echter nog andere geluidsbronnen, zoals wegen, bedrijven, inrichtingen, enzovoorts die ook
geluid produceren. Ook deze geluidsbronnen dienen - in het kader van een goede ruimtelijke ordening - bij de cumula
tieve geluidsbelasting te worden betrokken.
Daarnaast geldt ten aanzien van het spoorwegverkeer niet duidelijk is in hoeverre in de akoestische onderzoeken is
meegenomen dat ter plaatse niet enkel sprake is van regulier spoorwegverkeer, maar dat het spoorwegtracé langs de
A16 ook gebruikt wordt door de Hoge Snelheidslijn (hierna: HSL) en voor goederenspoorwegvervoer. Deze soorten
spoorwegverkeer zorgen voor extra hoge geluidsbelasting. Bovendien zijn enkel de hoofdspoorwegen meegenomen
en ten onrechte niet ook de andere spoorwegen in het gebied.
In tabel 9 van het Akoestisch onderzoek MER is het effect van de cumulatieve geluidsbelasting van de windturbines met
andere geluidsbronnen uitgedrukt in GES-scores. Uit deze tabel blijkt dat het aantal woningen met een GES-score
vanaf matig tot zeer onvoldoende (GES-score 4 tot en met 8) ten gevolge van het inpassingsplan zal toenemen voor
156 woningen. Dit is een zeer hoog aantal. Dit aantal ligt in werkelijkheid echter veel hoger.
In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënt met de
nieuwe windturbines in beeld gebracht. Dit is echter niet gebeurd voor de woning van cliënt. Alsnog dient de cumula
tieve geluidsbelasting op de woning van cliënt te worden onderzocht.
Er is bovendien ten onrechte slechts volstaan met een weergave van de waarden van het Lcum. Niet duidelijk is of met
de toename van de cumulatieve geluidsbelasting nog wel sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat. Hierdoor
is ook onduidelijk of de ontwikkeling nog wel in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Bovendien
mist in de tabel de GESscore 3 (vrij matig), waardoor ineens over wordt gegaan naar van GES-score 2 (redelijk) naar
GESscore 4 (matig). Dit geeft een onduidelijk beeld.
4400126

10

In artikel 3.1, derde lid en onder b VR is bepaald, dat de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de
bebouwing en de beoogde functie, moet passen in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de
omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de effecten vanwege milieuaspecten en
volksgezondheid. Gelet op de bovengenoemde toename van de geluidsbelasting past de ontwikkeling niet in de om
geving en is deze in strijd met artikel 3.1, derde lid en onder b VR.
In enkele van de ontwerpvergunningen zijn maatwerkvoorschriften voor het geluid opgenomen,
ten onrechte is dit niet gebeurd in alle vergunningen. Op grond van artikel 3.14a, lid 2 Activiteitenbesluit milieubeheer
kunt u, om rekening te houden met de cumulatie van geluid als gevolg van een andere windturbine of een andere com
binatie van windturbines, bij maatwerkvoorschrift normen met een lagere waarde vaststellen ten aanzien van één of
meer
windturbines uit het inpassingsplan. Dit is op grond van lid 3 van dit artikel ook mogelijk in verband met bijzondere
lokale omstandigheden. Vanwege het feit dat in de nabijheid van de windturbines al bestaande turbines aanwezig zijn
die tot een cumulatie met het geluid van de nieuwe turbines zullen leiden, verzoek ik u maatwerkvoorschriften te stellen
met een strengere
norm voor de geluidsbelasting. Daarnaast is de woning van cliënt al zwaarbelast door het geluid van de A16 en het
spoorwegtracé langs de A16 (onder andere door de HSL). Ik verzoek u ook vanwege deze bijzondere omstandighe
den maatwerkvoorschriften te stellen met een strengere norm voor de geluidsbelasting.

4400126

11

Artikel 3.2, eerste lid VR bepaalt dat een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling
buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk maakt, bepaalt dat die ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbete
ring van de aanwezige potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de exten
sieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving. Op grond van lid 3 van dit artikel dient kan de verbe
tering mede betreffen: landschappelijke inpassing van bebouwing, versterken, toevoegen of herstellen van
landschapselementen, behoud of herstel van cultuurhistorische waardevolle bebouwing of terreinen, wegnemen van
verharding, slopen van bebouwing of een fysieke bijdragen aan het NNBr of de ecologische verbindingszones. Indien
deze kwaliteitsverbetering niet is verzekerd kan het bestemmingsplan op grond van lid 4 van dit artikel slechts worden
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3.2.5

Geen

vastgesteld als een passende financiële bijdrage in het landschapsfonds is verzekerd.
Uit de plantoelichting, MER en andere documenten blijkt dat fysieke verbetering van de kwaliteiten niet mogelijk is. On
duidelijk is echter hoe dan wel zal worden gegarandeerd dat deze verbetering zal plaatsvinden. Daarnaast is het zo
dat, als gekozen wordt voor een financiële bijdrage in het landschapsfonds, onduidelijk is hoeveel deze bijdrage dan
zal bedragen en of dit heeft te gelden als een "passende" financiële bijdrage in de zin van lid 4.
4400126

12

In het rapport "Energielandschap A16 van Hazeldonk tot Hollands Diep, MER rapportage Landschap 8t Ruimtelijke
Kwaliteit" van Bosch Slabbers (hierna: MER-rapportage landschap) wordt gesteld, dat de opstelling bestaande uit turbi
nes B-7 en B-8 duidelijk buiten de opstelling nabij knooppunt Zonzeel (turbines B-lt/m B-6) valt en afbreuk doen aan de
leesbaarheid en daarmee herkenbaarheid van deze laatste opstelling. Het is daarom onbegrijpelijk dat voor deze op
stelling is gekozen. Daar komt nog eens bij dat ter hoogte van RWZI-installatie "Nieuwveer" al een bestaande turbine
staat. Hoe deze zich verhoudt tot genoemde turbineopstellingen is onduidelijk en is ook niet beoordeeld. Het beeld
van turbines B-7 en B-8 zou hierdoor nog verder kunnen worden aangetast als deze bestaande windturbine bijvoor
beeld een andere hoogte en/of rotordiameter heeft. Ten onrechte is dit niet bezien.
In de "Beeldkwaliteitsvisie Energielandschap A16, Van Hazeldonk tot Hollands Diep Beeldkwaliteitsvisie Windpark
A16" (hierna: Beeldkwaliteitsvisie) van Bosch Slabbers is aangegeven dat het landschap op 2 manieren wordt ervaren.
Met hoge snelheid, bezien vanaf de A16 (door verkeer dat de A16 gebruikt) en met lage snelheid, van binnenuit erva
ren (door bewoners, gebruikers, werknemers en recreanten). Opvallend is dat de zichten vanaf de A16 naar de omge
ving geïllustreerd zijn met verschillende foto's. Er ontstaat dan een beeld van een snelweglandschap met asfalt, ver
keersborden, geluidswallen, industrie en pompstations, waarbij windturbines op zich aansluitend. De zichten vanaf het
landschap naar de A1 6 zijn echter ten onrechte niet met foto's geïllustreerd, waardoor de landschappelijke inpasbaar
heid onvoldoende is getoetst. Dit terwijl het beeld vanaf het landschap volledig anders is. Het betreft een kleinschalig
woon- en leeflandschap, van waaruit de A1 6 nauwelijks wordt waargenomen. De plaatsing van windturbines sluit hier
niet bij aan.

4400126

13

Artikel 3.1, derde lid VR bepaalt, dat de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de 2.3

Geen

beoogde functie, moet passen in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de
effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de effecten vanwege milieuaspecten en volksgezond
heid. Uit dit artikel volgt, dat windturbines ook uit landschappelijk oogpunt in de omgeving moeten passen. Dit wordt
ten aanzien van het "Zoekgebied windturbines" nog eens benadrukt in artikel 33, eerste lid en onder d, artikel 6.1 8,
tweede lid en onder c en d 7.19, tweede lid en onder c en d VR.
In de toelichting op artikel 33 van de VR is aangegeven, dat het uitgangspunt is de plaatsing van windturbines in groot
schalige landschappen, zoals de zeekleipolder, bij grootschalige infrastructuur, bij grootschalige bedrijventerreinen of
kassengebieden. Nadrukkelijk is in de toelichting aangegeven: "Wat betreft windturbines in het buitengebied vindt de
provincie het belangrijk dat de ontwikkeling daarvan aansluit bij het karakter en de kwaliteit van het landschap in
Noord-Brabant. Daaruit volgt dat het bouwen van windturbines in de kleinschalige cultuurlandschappen van Brabant
niet gewenst is en wordt uitgesloten". In de Structuurvisie ruimtelijke ordening (hierna: Svro), paragraaf 3.8 en para
graaf 2 sub g is hetzelfde bepaald.
Alleen voor de windturbines A-l tot en met A-9 geldt dat deze zijn gelegen in het zeekleilandschap3. Het zeekleilandschap eindig ter hoogte van de Mark. Het overgrote deel van het plangebied, gelegen onder de Mark, ligt in het
zandlandschap. Dit is, zo blijkt uit de
Beeldkwaliteitsvisie een ingetogen, subtiel, kleinschalig landschap. Gelet op het bepaalde in de
VR en de Svro is het niet mogelijk is om windturbines in het zandlandschap te realiseren. Nu het inpassingsplan dit wel
mogelijk maakt, is dit in strijd met de VR en de Svro. Het argument dat de windturbines zijn gelegen aan de infrabundel
A-16 en daarom landschappelijk inpasbaar en I of in overeenstemming zouden zijn met de VR en de Svro, gaat niet
op. In de Beeldkwaliteitsvisie is immers aangegeven dat de A16 niet dominant in het landschap aanwezig is en dat
van afstand de weg noch de HSL-lijn goed zichtbaar zijn5.
4400126

14

Daarnaast wordt in de rapporten geen aandacht besteed aan gebieden met een bijzondere

2.3 en 2.5

Geen

landschappelijke kwaliteit, zoals de "Groenblauwe mantel", het NNBr, ecologische verbindingszones, cultuurhistorisch
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waardevolle vlakken en complexen, enzovoorts. Dit terwijl verschillende windturbines in of aansluitend aan deze bij
zondere gebieden worden gerealiseerd. Ten aanzien van deze gebieden dient ook een afweging betreffende de land
schappelijke inpasbaarheid te worden gemaakt.
Het is jammer, dat niet geprobeerd wordt de turbines landschappelijk in te passen. Vrij gemakkelijk wordt volstaan met
de conclusie dat moderne windturbines, gelet op hun afmetingen, niet landschappelijk inpasbaar zouden zijn. Een vol
ledige landschappelijke inpassing is inderdaad niet mogelijk. Het is echter wel mogelijk om bijvoorbeeld de turbinemast grotendeels aan het zicht te onttrekken, door bijvoorbeeld een groene inpassing met bomen en struiken. Een der
gelijke inpassing is voor omwonenden erg belangrijk, omdat dit de landschappelijke impact van de turbines mitigeert.
Dit terwijl ook in de MER-rapportage landschap nadrukkelijk is aangegeven, dat beplanting kan bijdragen aan de ont
wikkeling van de
karakteristieken van het lokale landschap en om de impact van het windpark te minderen.
4397156

1

De provincie heeft de bewoners van de Wijk onvoldoende aktief geïnformeerd over de consequenties van de voorge

Een jaargemiddelde geluidsbelasting van 39 dB Lden kent een werkelijke geluidsbelas Geen

nomen plaatsing van de Windmolens. Slechts met één algemene brief d.d. 25 oktober 201 7 heeft enige informatiever

ting die ver onder de 39 dB ligt. Dit heeft o.a. te maken met de strafdecibellen voor de

strekking plaatsgevonden. In deze brief wordt op basis van onjuiste uitspraken de indruk gewekt dat de Windmolens

avond en nachtperiode, respectievelijk 5 en 10 dB, die worden toegekend aan het

bij deze woningen niet hoorbaar zullen zijn. Citaat uit deze brief: "Vongeveer honderd woningen geldt dat de windmo jaargemiddelde Lden. Dit is op basis van expert judgement nagenoeg niet waarneem
lens mogelijk hoorbaar zijn in en om de woning. Uw woning behoort niet tot die honderd."

baar.

Deze bewering is pertinent onjuist daar uit het akoestische onderzoek in het MER blijkt dat het object aan de Werftseweg 2 een jaargemiddelde geluidsbelasting van 39 dB heeft. Daar de afstand van deze woning tot de Wijk slechts ca.
150 meter is staat daarmee ook vast dat woningen in de Wijk wel degelijk te maken hebben met hoorbaarheid van de
Windmolens. Door de foutieve bewering in de brief zijn de bewoners op het verkeerde been gezet waardoor deze
bewoners ten onrechte de indruk zouden kunnen hebben dat verdere stappen ter behartiging van belangen niet nodig
zouden zijn.
4397156

2

Bewoners van de Wijk zijn pas per brief d.d. 25 oktober 201 7 door de Provincie geïnformeerd over de toen reeds

2.4

Geen

3.2.2

Geen

2.4

Geen

3.2.1 en 3.2.2

Geen

De akoustische onderzoeken zijn slechts gebaseerd op theoretische rekenmodellen met als basis windmolens met gerin 3.2.1 en 3.2.2

Geen

vergevorderde plannen voor plaatsing van enorme windmolens op steenworp afstand van hun woningen. Hierdoor
hebben de bewoners geen gelegenheid tot inspraak gehad in de eerdere fasen van het proces. In oktober 2017 was
het voorkeursalternatief immers reeds een feit. De Provincie heeft verzuimd de bewoners in een veel eerder stadium
aktief op de hoogte te stellen en heeft daarmee onbehoorlijk gehandeld.
4397156

3

In de akoestische onderzoeken die deel uitmaken van het MER zijn de woningen in de Wijk in het geheel niet betrok
ken. Dit ondanks het feit dat de windmolens bij deze woningen hoorbaar zullen zijn (zie het gestelde bij 1.) Er is dus
onvoldoende onderzoek gedaan.

4397156

4

De provincie heeft onbehoorlijk gehandeld door middels het schrijven d.d. 25 oktober 201 7 de indruk te wekken dat
in en om mijn woning de Windmolens niet hoorbaar zullen zijn. Gezien de afstand van ca. 250 meter tot het dichtstbij
zijnde object dat wel in het onderzoek is betrokken (Werftseweg 2 te Breda) en de daarbij geconstateerde gemid
delde geluidsbelasting van 39 dB zal wel degelijk sprake zijn van hoorbaarheid van de Windmolens bij mijn woning.

4397156

5

Bij de toepassing van de normen voor geluidsoverlast is onvoldoende rekening gehouden met resultaten van onder
zoeken en normen die in ons omringende landen van toepassing zijn. Gemiddeld genomen worden in vooraanstaande
andere Europese landen beduidend ruimere afstandsnormen gehanteerd tot bewoonde gebieden. Gezien het ontbre
ken van duidelijke Europese richtlijnen dient de Nederlandse overheid veiligheidshalve ruim(er)e afstandsnormen te
hanteren dan de verouderde wettelijke normen. De beoogde plaatsing van de Windmolens in de nabijheid van de
Wijk is derhalve onaanvaardbaar.

4397156

6

gere tiphoogte. Ervaringsgegevens voor windmolens met een tiphoogte van ca. 210 meter zijn er niet of onvoldoende.
De gevolgen van een dergelijke tiphoogte voor geluidsproduktie van motorhuis en turbinebladen op deze hoogte en
de reikwijdte daarvan zijn onvoldoende bekend. Het geluidsonderzoek is dus niet toereikend en de bestaande wette
lijke normen houden onvoldoende rekening met de gevolgen van de een dergelijke tiphoogte op geluidsoverlast.
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In het MER wordt gesteld dat onvoldoende onderzoeksgegevens bekend zijn om de invloed van windmolens op de

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

Uit de bijlagen bij de MER blijkt dat mijn woning tussen de 6 uur en 50 minuten en 8 uur en 15 minuten per jaar slag

De slagschaduw op de bedoelde woning kan veroorzaakt worden door de windturbi

Geen

schaduw zal ondervinden. Hiermee wordt de wettelijke norm van maximaal 6 uur per jaar overschreden.

nes van windpark Nieuwveer BV. Deze windturbines dienen te voldoen aan de in de

slaap te kunnen beoordelen. Nu dergelijke belangrijke gezondheidsaspecten blijkbaar niet beoordeeld kunnen wor
den dient een zorgvuldig handelende overheid zeer ruime marges aan te houden. De beoogde plaatsing van de twee
windmolens in de nabijheid van de Wijk is derhalve onaanvaardbaar.
4397156

8

Bij het akoestisch onderzoek wordt gewerkt met gemiddelde geluidswaarden. Dit betekent dat op bepaalde momenten
wel degelijk sprake kan zijn van onaanvaardbare overlast voor grote groepen van bewoners van de Wijk. Hiermee
wordt onvoldoende rekening gehouden. Met name in de nachtelijke uren als het overige omgevingsgeluid (van bijvoor
beeld de snelweg A16) vrijwel geheel wegvalt zullen de windmolens onevenredig duidelijk hoorbaar zijn hetgeen on
aanvaardbaar is. Verstoring van nachtrust is een onrechtmatige inbreuk op woongenot.

4397156

9

Activiteitenregeling opgenomen normen voor slagschaduw. Om te voorkomen dat de
norm wordt overschreden dient een automatische stilstandvoorziening op de windturbi
nes te worden aangebracht. Dit volgt rechtstreeks uit de Activiteitenregeling. Deze au
tomatische stilstandvoorziening die zorgt ervoor dat dat de norm voor slagschaduw
niet wordt overschreden door het automatisch afschakelen van de windturbine. De stils
tandvoorziening wordt ingeregeld per woning. Door deze voorziening is verzekerd dat
aan de norm uit de Activiteitenregeling voldaan wordt en is er dan ook geen sprake
van overschrijding van de wettelijke norm.
4397156

10

De plaatsing van de Windmolens B-7 en B-8 wijkt zo sterk af van de geclusterde plaatsingspatronen die elders worden

2.4 en 2.5

Geen

2.4 en 2.5

Geen

gehanteerd en de overigens bij Zonzeel geplaatste molens dat het uit oogpunt van zicht en verstoring van het land
schapsbeeld onaanvaardbaar is. In het inpassingsplan is overigens onvoldoende gemotiveerd waarom de Windmolens
niet verderaf van bewoond gebied kunnen worden geplaatst. Bij de afwegingen van dergelijke besluiten dienen de
gezondheidsbelangen van inwoners voorop gesteld te worden.
4397156

11

In de MER-rapportage onderdeel Landschap en Ruimtelijke kwaliteit komen de Windmolens B7 en B8 herhaaldelijk
negatief ter sprake. Citaat 1: "Met name de twee turbines ten zuiden van de Mark hebben een negatieve invloed op
het weidse karakter". Citaat 2: "De twee turbines ten zuidoosten van deze lijnen vallen duidelijk buiten de opstelling en
doen afbreuk aan de leesbaarheid en daarmee de herkenbaarheid." Dit is onvoldoende meegewogen bij de plaatsbe
paling van deze Windmolens.

4397156

12

De absolute (tip)hoogte van de Windmolens past alleen in een onbebouwde landelijke omgeving. De plaatsing van de 2.3

Geen

windmolens B7 en B8 is te dicht bij een grote woonwijk en dient te worden vermeden. Daartoe is ook overigens alle
ruimte in de provincie.
4397156

13

De gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant hebben onvoldoende rekening gehouden met de belangen van

2.4

Geen

2.4

Geen

Ter kennisname

Geen

2.2

Geen

honderden inwoners van de Wijk bij de keuze van de plaats van de in deze zienswijze betrokken Windmolens. Met
name de gemeente Breda heeft onbehoorlijk gehandeld door om onduidelijke redenen de belangen van één onderne
mer (de beoogde exploitant van de windmolens) boven het woongenot van honderden inwoners te stellen.
4397156

14

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Breda dienen zich te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur.
Daaronder is begrepen dat de de overheid niet onbehoorlijk of onzorgvuldig mag handelen. In deze zienswijze zijn
diverse aspecten aangevoerd waaruit een strijdigheid met de beginselen van behoorlijk bestuur blijkt.

4391418

1

Namens cliënt de heer XX wonende Grintweg XX te Breda diende ik op 13 juli jl. een zienswijze in tegen het ontwerpinpassingsplan Windenergie A16 inclusief MER omgevingsvergunningen.
Cliënt heeft behoefte aan aanvulling van de reeds ingediende zienswijze. Deze aanvullende zienswijze treft u aan als
bijlage bij deze brief. Cliënt verzoekt u deze als hier herhaald en ingelast te beschouwen.

4391418

2

De plannen voor het plaatsen van windturbines in de A16-zone dateren uit 2015.
Uit de ter beschikking gestelde documentatie blijkt niet oūde door de overheid zelfopgelegde toets der doelmatigheid
op de huidige plannen wel is uitgevoerd.
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2.3

Geen

2.8

Geen

2.9

Geen

3.2.5

Geen

Want inmiddels is gebleken, dat de overheidskosten van windturbines in de A1 6-zone 4.1 c per kWh bedragen, terwijl
ze op locaties in zee tussen 1.2 en 2,5 c per kWh uitkomen, afhankelijk van de afstand tot de kust (Nederwind,
2018).
Windturbines op zee kunnen zonder subsidies worden gebouwd. Windenergie op zee heeft het grote voordeel, dat
het niet gepaard gaat met overlast door geluid en slagschaduw, terwijl de energieopbrengst door de gemiddeld ho
gere windsnelheid veel hoger is dan op land. De gedachte, dat de negatieve effecten v an het project Windenergie
A1 6 achteraf gezien vermeden hadden kunnen worden, moet een extra reden zijn om de bewoners van de door wind
turbines getroffen woningen tegemoet te treden.
4391418

3

Er resteren 78 woningen, waar de geluidsbelasting gemiddeld 42 t/m 47 dB Eden per jaar bedraagt. Hierbij is als
uitgangspunt gehanteerd, dat de windturbines maximaal 1 km ter weerszijde van de A1 6 geplaatst zullen worden. De
omstandigheid, dat de bewoners v an 78 woningen door de windturbines getroffen zullen worden, geeft aanleiding
om het oude uitgangspunt aan te passen, in die zin dat er met de 1 km-afstand flexibel wordt omgegaan. Dit sluit aan
op de woorden van gedeputeerde Van Merrienboer in de vergadering van
Prov inciale Staten van 20 januari 2017. dat een afstand van circa 1 km wordt aangehouden om de nodige flexibiliteit
te verkrijgen. Overschrijdingen van de 1 km-afstand zijn omwille van het woon- en leefklimaat van de bewoners van
deze 78 woningen gerechtvaardigd.

4391418

4

Nadeelcompensatie
De bewoners van de getroffen woningen kunnen een planschadevergoeding aanv ragen. De planschadevergoedingen
dekken echter niet de waardevermindering van een woning. Om de getroffenen daadwerkelijk te compenseren zijn wij
van mening, dat de provincie de planschadevergoeding met het bedrag van de daling van de WOZ-waarde dient aan
te vullen.
Deze compensatie staat volkomen los van de sociale participatie, die immers gericht is op financiële ondersteuning \an
energiebesparing en energietransitie. Rechterlijke uitspraken inzake waardedalingen \an woningen ten gevolge van
windturbines variëren tussen 10 en 30% afhankelijk van de lokale omstandigheden.
(Koers. 2015). Tenminste een omwonende heeft reeds een uitspraak van de rechtbank waarin, inzake WOZ-waarde,
een waardevermindering is vastgesteld van 25% van de woning bij plaatsing van 2 windturbines met een as hoogte
van 70 meter op vrijwel dezelfde locatie. De as hoogte van thans geplande windturbines zijn aanzienlijk hoger en het
ligt in de lijn der verwachting dat. bij indiening van een planschadeclaim. de waardevermindering van de woning van
ondergetekende hoger dan 25% zal uitvallen. Ik verzoek u om in het inpassingsplan op te nemen dat er straks bij het
beoordelen van eventuele verzoeken tot tegemoetkoming in planschade uitgegaan zal worden van een normaal maat
schappelijk risico van 2%.

4391418

5

Sociale participatie
Tijdens diverse bijeenkomsten, georganiseerd door het projectbureau, is door diverse aanwezigen, waaronder ik zelf.
bij voortduring aangegeven dat de door sociale participatie vrijkomende financiële middelen uitsluitend terecht dienen
te komen bij diegenen die direct nadeel ondervinden van de plaatsing van een of meer windturbines. Dit houdt in dat
de aanwending van de vrijkomende gelden uitsluitend plaatsvindt bij de woningen die binnen de 42 dB Lden zone
gelegen zijn.
Dit uiteraard met uitzondering van de woningen van grondeigenaren op wiens gronden de windturbine(s) gepland
zijn. deze eigenaren ontvangen al anderszins een vergoeding . Er is uit de huidig ter inzage gelegde stukken niet op te
maken of en in welke mate met deze verzoeken rekening is gehouden. Ook valt uit die stukken niet op te maken of en
in welke mate sprake is van een wettelijke borging dat de voor sociale participatie bestemde gelden wel terecht zullen
komen bij diegenen.

4391418

6

Daadwerkelijke inpassing
Het moge duidelijk zijn dat de geplande windturbines op geen enkele manier in te passen zijn in het open landschap

Landschappelijke inpassing is op hoofdlijnen geregeld in het inpassingsplan. Nadere

van Klein Overveld. Eventueel natuurcompensatie van de te verwachten landschapsschade door middel van groenaan-

afspraken over de invulling hiervan worden gemaakt met de gemeenten en de lokale

plant zou voor de hand liggen. Er is uit de ter inzage gelegde stukken niet op te maken of er überhaupt plannen zijn

stichtingen.

om de overlast van omwonenden enigszins te verminderen door aanplant van hoog opgaande boomsingels tussen de
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Monitoring

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

Geen

Na de vaststelling van het Inpassingsplan met inbegrip van het Milieueffectrapport door Provinciale Staten dient de

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

provincie tot monitoring over te gaan: metingen wanneer er nog geen windturbines geplaatst zijn en metingen wanneer

speelt.

percelen van benadeelden en de planlokaties. Bijvoorbeeld de voorgeschreven aanleg en v erplichte instandhouding
van een 5 meter brede boomsingel van hoog opgaande bomen langs de zuidelijke perceelsgrens langs de perceelssloot ter hoogte van de Kluisstraat. op het perceel, kadastraal bekend als kadastrale gemeente Breda, sectie XX. perceelnummer XXXXX.
Een dergelijke maatregel zou. indien de dichtstbijzijnde geplande windturbine, ook daadwerkelijk geplaatst wordt, de
overlast voor mij wellicht al enigszins kunnen verzachten.
4391418

7

ze wel geplaatst zijn. Teneinde de effecten van de windturbines op de criteria in het milieueffectrapport te kunnen be
palen en op basis daarvan zo nodig corrigerende maatregelen te treffen. De hierop betrekking hebbende rapportage
dient openbaar te worden gemaakt.
Indien corrigerende maatregelen nodig zijn, maar zij worden niet getroffen dan wel ontoereikend blijken te zijn dienen
de desbetreffende windturbines buiten bedrijf te worden gesteld. De handhaving hierop dient structureel ingebed te
worden bij de daarvoor verantwoordelijke overheidsinstantie. Die instantie dient ook afdoende toegerust te zijn om
adequaat, onafhankelijk en standvastig te handhaven met toepassing van de middelen vanuit de Algemene Wet Be
stuursrecht.
4391418

1

Namens cliënt was reeds bij brief van 16 september 2016 (bijgevoegd prod.l)) een zienswijze ingediend tegen de

Ter kennisname

Geen

Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A 16 zone. De zienswijze van het bewonersplatform Voor de Wind
West-Brabant was daarbij ook bijgevoegd. Helaas heeft dat voor cliënt niet echt tot een planwijziging geleid. Hij hand
haaft dus zijn bezwaren.
Client kan niet met dit inpassingsplan/MER/ Ontwerp-beschikkingen instemmen en wel om de navolgende redenen.
4391418

2

Gemeente Breda: een ondernemer tussen de waterzuivering en de wijk Haagse Beemden is in het bezit van een onher 2.5

Geen

roepelijke vergunning voor 2x 850kW windmolens. Dit heeft een wettelijke status en hier dient terdege rekening mee
gehouden te worden. (Nb: deze locatie komt terug in variant 3.)
Hier is een lange procedure aan ten grondslag gelegen en de Raad van State heeft er in 2016 een streep door getrok
ken. Deze molens zijn nu weer in dit project meegenomen en cliënt is het daar niet mee eens. De vergunninghouder
heeft nimmer gebruik gemaakt van zijn vergunningen en dat kan nu ook niet omdat deze omdat deze 2 windturbines in
geen enkele van de varianten voorkomt, van waaruit het Voorkeursalternatief is voortgekomen. Uit de (bijlagen van) de
MER blijkt ook dat vanuit het onderzoeksbureau wordt gesteld dat de 2 windturbines op de locatie Nieuwveer uit de
toon vallen, en niet horen bij de windturbines die geprojecteerd zijn bij locatie Zonzeel.
4391418

3

PAGINA 146 (laatste zin/147 (eerste zin):

3.2.5

Geen

Waar mogelijk is getracht per deelgebied een opstelling te projecteren die qua effecten acceptabel is voor omwonen
den, vooral waar het de geluidsbelasting betreft, maar die óók landschappelijk geen afbreuk doen aan de leesbaar
heid en belevingswaarde van het omringende landschap.
En:
PAGINA 54

Ook Weimeren /Rooskensdonk blijft gevrijwaard van windenergie, het behoud zijn kwaliteit: het onbebouwde ka
rakter. De plaatsing van turbines aan beide zijde van deze gebieden heeft echter wel invloed op de weidsheid. Met
name de twee turbines ten zuiden van de Mark hebben een negatieve invloed op het weidse karakter.
Het VKA scoort licht positief op het aspect Landschappelijke eenheden (’+1).
Uit onderste vermelding en uit de tekst van de bijlage F blijkt ten aanzien van de locatie Nieuwveer iets anders. Zie
hiervoor de vermeldingen onder Bijlage F. In die bijlage wordt op pagina 75 vermeld dat de 2 windturbines op locatie
Nieuwveer duidelijk buiten de opstelling vallen en afbreuk doen aan de leesbaarheid en daarmee de herkenbaarheid.
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3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

3.2.5

Geen

2.5

Geen

3.2.5

Geen

3.2.5

Geen

Vervolgens ontbreekt op pagina 77 een nadere omschrijving van de belevingswaarde vanuit de omgeving; gelet op
de vermelding op pagina is een dergelijke omschrijving essentieel voor de uiteindelijke eindwaardering

"Het VKA scoort licht positief op het aspect Landschappelijke eenheden (’+1)."
van deze locatie binnen het VKA. Het is daarom heel wel mogelijk dat deze eindwaardering hierdoor onvoldoende
gefundeerd is.
(zie verder onderstaande opmerkingen bij Bijlage F)
4391418

4

Mbt geluidsoverlast:
De beschikbare informatie ís verwarrend en niet eensluidend.
Op de website van https://merwindenergieal6.brabant.nl/mer/maxinnaal-te-verwachten-effecten-van-het-vka-opuwwoning is af te leiden, dat zijn woning zich zodanig dichtbij de dichtstbijzijnde geplande windturbine bevindt dat er op
enig moment een geluidsbelasting van 45,30 Db (Lden) kan plaatsvinden.

4391418

5

Hierdoor is niet transparant wat de feítelijke blootstelling aan geluid bij de buitengevel van zijn woning in de praktijk
zal zijn, zeker als er sprake van cumulatie van geluid met de infrastructuurbundel HSL, reguliere spoorlijn en A16 (met
130 kilometer zone).
En daarmee is niet vastgesteld of cliënt daarmee tot de 9 procent omwonenden behoort zoals de staatssecretaris be
doelde en wat voor gevolgen dat voor hem en zijn medebewoners zal hebben. Dat is pertinent onvoldoende inzichte
lijk gemaakt.

4391418

6

Bijlage F - 2018 02 02 BS MER rapportage landschapCONCEPT
Pagina 1 8:

Criterium - Belevingswaarde vanuit de omgeving
Uit deze vermelding blijkt heel erg duidelijk dat zorgvuldig wordt vermeden wat de nadelige effecten voor omwonen
den zullen zijn. Door gebruik van nikszeggende en bagatelliserende typeringen zoals

"Vanuit de omgeving wordt slechts een beperkt deel van het windpark waargenomen."
Er wordt volgens cliënt totaal aan voorbij gegaan wat de impact is van elke hoge windturbine voor hem als omwo
nende binnen de afstand van ongeveer 460 meter. Op deze afstand kan niet anders verwacht worden dat de voortbe
wegende of zelfs stilstaande wieken voortdurend alles overheersend aanwezig zullen zijn. De impact van een of meer
dere windturbines in de directe nabijheid zorgt ervoor dat het landschap rigoureus verandert van weids en open naar
een landschap met een industriële uitstraling.
4391418

7

De 2 bij Nieuwveer geprojecteerde windturbines komen slechts in een enkele van de Ml tot en M 14 gepresenteerde
variant (M3) voor; vanuit de MER bezien is het daarom ook heel onlogisch dat deze 2 windturbines in het VKA plotse
ling wél op deze locatie geprojecteerd worden.

4391418

8

Daarnaast wordt op pagina 77 onder de kop Belevingswaarde vanuit de omgeving van elk van de overige locaties in
het VKA wel een nadere omschrijving van de belevingswaarde gegeven. Over de locatie Nieuwveer wordt echter met
geen letter gerept, en ontbreekt dus een dergelijke omschrijving, terwijl daar -gelet op de kritische vermelding op pa
gina 75- een heel duidelijk aanleiding toe vormt.
Het lijkt erop of deze omschrijving bewust achterwege is gelaten, omdat deze weleens een negatieve invloed zou kun
nen hebben op de belevingswaardering van de locatie Nieuwveer.

4391418

9

Pagina 79:

5.4 Mitigerende en compenserende maatregelen
In het geval van de ontwikkeling van windenergie is compensatie van landschapsstructuren en landschapselementen
nauwelijks tot niet van toepassing. De footprint van een windturbine met bijbehorende
voorzieningen/infrastructuur is minimaal waardoor ook de invloed op het fysieke landschap minimaal te noemen is.
Uit deze vermelding blijkt op wat voor schaalniveau en vanuit welk perspectief gekozen is om dit gegeven te omschrij
ven. Wil je het gehele project-tracé in één oogopslag bekijken, dan dien je dit heel hoog vanuit de lucht/de ruimte te
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3.2.5

Geen

doen, dan is de footprint van elke individuele windturbine, in relatie
tot het omliggende zoekgebied, inderdaad klein.
Vanuit een meer alledaags perspectief, namelijk vanaf de grond vanuit welke positie binnen het zoekgebied dan ook,
is het ruimtebeslag van elke individuele windturbine veel groter. Op elke plaats binnen 1 kilometer vanaf elke windtur
bine is het ruimtebeslag zodanig groot, dat dit in het geheel niet kán worden gecompenseerd door middel van com
pensatie van (nieuw aan te leggen ) van landschapsstructuren en landschapselementen.
Ook blijkt uit deze vermelding weer; Er wordt totaal aan voorbij gegaan wat de impact is van een hoge windturbine
voor cliënt als omwonende binnen de afstand van ongeveer 460 meter. Op deze afstand kan niet anders verwacht
worden dat de voortbewegende of zelfs stilstaande wieken voortdurend alles overheersend aanwezig zullen zijn. De
footprint van een windturbine op het landschap en alles wat daarin aanwezig is niet minimaal, maar alles overheer
send.
4391418

10

Pagina 79:

5.4 Leemten in kennis
Uit de onder dit kopje opgenomen tekst blijkt dat beoordeling louter en alleen is uitgevoerd vanuit een desktop-opstelling. Kennelijk heeft/hebben de opsteller(s) niet de moeite genomen, maar wellicht ook niet de opdracht gehad om het
gebied fysiek te bezoeken. In dat geval had er ongetwijfeld een betere, objectievere beschouwing en omschrijving
plaats kunnen vinden. De tekst van de kop suggereert dat de toegepaste methode (dus uitsluitende desktop) leemten in
kennis met zich meebrengt.
4391418

11

Wat het inpassingsplan betreft merkt cliënt nog op dat dit zodanig aangepast moet worden dat als de omstreden wind 2.7

Geen

molens er toch moeten komen, deze windmolen qua hoogte verlaagd dienen te worden.
4391418

12

Client vreest dat als op deze voorgestelde wijze de windmolens geplaatst gaan worden hij aanzienlijke overlast en

2.8

Geen

hinder in de ruimste zin des woords gaat ondervinden in de vorm van met name zichthinder en geluidsoverlast.
Zijn woongenot zal aanzienlijk worden aangetast en de waarde van zijn woning zal aanmerkelijk gaan dalen.
U zal die schade dan op u gaan verhalen.
4395934

1

ondergetekende woont op de Grintweg XX te Breda. Op korte afstand van zijn woning zijn twee windturbines inge

3.2.3

Geen

pland. Het gaat om de twee windturbines die zijn aangeduid met B-7 en B-8 op figuur 3.6 in de toelichting op het in
passingsplan. In de toelichting staat vervolgens dat hierbij rekening is gehouden met de bestaande windturbine op het
terrein van de RWZI. Ondergetekende vreest enorme geluidsoverlast en hinder door de slagschaduw.
4395934

2

Dit te meer de meest voorkomende windrichting (noord)west is en het te verwachten is dat - gelet op de ligging van de

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

Ondergetekend heeft momenteel uitzicht over open landschap zonder hoge elementen. Windturbines zijn hoog en heb 3.2.5

Geen

A16 en de HSL - in genoemde varianten de windturbines ongunstig zullen staan ten opzichte van deze windrichting
met betrekking tot geluidsoverlast.
4395934

3

In de stukken wordt opgemerkt dat windturbines stil gezet kunnen worden en dus minder opbrengst hebben, om aan
geluidnormen te kunnen voldoen. De vraag is dat wel of je op zo'n locatie dan wel een windturbine moet plaatsen.
Als de opbrengst minder is, kun je beter niet kiezen voor een windturbines op zo'n locatie. De last voor de omgeving
blijft, terwijl zo'n turbine minder opbrengt.

4395934

4

4395934

5

Verder is er nergens een berekening te vinden waarop de normen die worden gehanteerd op gebaseerd zijn. Het is
voor o dan ook niet mogelijk om te weten wat de gevolgen zullen zijn op de plaatsing van de windmolens
ben dus een enorme impact in deze omgeving.

4395934

6

In hoofdstuk 5.1 1 van de toelichting is opgenomen dat in de planregeling de

3.2.5

Geen

verplichting wordt opgenomen om de windturbines te voorzien van obstakelverlichting conform een door ILenT goedge
keurd verlichtingsplan. In de omgevingsvergunning is hierover als conclusie in 10.3 van de inhoudelijke
overwegingen opgenomen dat de uitwerking van het verlichtingsplan voorafgaand aan de toepassing met het be
voegd gezag afgestemd dient te worden. Dit is als maatwerkvoorschrift gekoppeld aan de vergunning (onder
3.1.1).Hoewel ondergetekende een voorstander is van een verplichting tot een voorafgaande goedkeuring door het
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Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver

Geen

bevoegd gezag van een verlichtingsplan, acht hij dit maatwerkvoorschrift onvoldoende garantie biedend dat hij geen
onevenredige overlast zal gaan ondervinden van de obstakelverlichting. Op het moment dat het bevoegd gezag dit
verlichtingsplan goedkeurt en laat uitvoeren, heeft ondergetekende immers geen inspraak meer. Hij wil dan ook op
voorhand in de omgevingsvergunning geregeld hebben dat de obstakelverlichting sowieso niet knipperend zal wor
den, maar vastbrandend en gedimd.
4395934

7

Na de vaststelling van het Inpassingsplan met inbegrip van het Milieueffectrapport door Provinciale Staten dient de

provincie tot monitoring over te gaan: metingen wanneer er nog geen windturbines geplaatst zijn en metingen wanneer gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol
ze wel geplaatst zijn, teneinde de effecten van de windturbines op de criteria in het milieueffectrapport te kunnen bepa speelt.
len en op basis daarvan zo nodig corrigerende maatregelen te treffen. De hierop betrekking hebbende rapportage
dient openbaar te worden gemaakt.
Indien corrigerende maatregelen nodig zijn, maar zij worden niet getroffen dan wel ontoereikend blijken te zijn, die
nen de desbetreffende windturbines buiten bedrijf te worden gesteld.
4395934

8

De bewoners van de getroffen woningen kunnen een planschadevergoeding aanvragen. De planschadevergoedingen

2.8

Geen

3.2.5

Geen

3.2.6

Geen

3.2.2

Geen

3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

2.4

Geen

dekken echter niet de
waardevermindering van een woning. Om de getroffenen daadwerkelijk te compenseren zijn wij van mening, dat de
provincie de planschadevergoeding met het bedrag van de daling van de WOZ-waarde dient aan te vullen. Deze
compensatie staat volkomen los van de sociale participatie, die immers gericht is op financiële ondersteuning van ener
giebesparing enenergietransitie. Rechterlijke uitspraken inzake waardedalingen van woningen ten gevolge
van windturbines variëren tussen 10 en 30 %, afhankelijk van de lokale omstandigheden (Koers, 2015). Ondergete
kende heeft reeds een uitspraak van de rechtbank waarin een waardevermindering is vastgesteld van 25% van de wo
ning bij plaatsing van 2 windmolens met een as hoogte van 70 meter op deze lokatie. De as hoogte van deze te plaat
sen windmolens zijn aanzienlijk hoger en dus de waardevermindering van de woning van ondergetekende zal ook
hoger dan 25% uitvallen.
4395934

9

In het totale plan vallen de 2 windmolens gepland op de lokatie Nieuwveer geheel uit de toon. Ze passen totaal niet
in het plan zoals de rest er uit ziet.

4395934

10

Ondergetekende ziet dan ook niet dat deze windmolens aansluiten op de rest ze staan niet in lijn of in aansluiting met
de rest en zijn zomaar maar in het mooie natuur en vogelgebied gepland.

4400127

1

4400127

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4400126. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 26.
In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënt met de
nieuwe windturbines in beeld gebracht. De nieuwe windturbines zouden niet leiden tot een toename van de cumula
tieve geluidsbelasting. De cumulatieve geluidsbelasting in de huidige situatie zou 61 LCum bedragen en in de nieuwe
situatie ook 61 LCUm. Dit is niet aannemelijk. De woning is namelijk op korte afstand van windturbines B-7 en B-8 gele
gen.

4399404

1

Cliënt vreest enorme geluidsoverlast en voor hinder door de slagschaduw. Bovendien wordt het uitzicht aangetast. De
omgeving Klein Overveld is nu eenmaal ongeschikt voor plaatsing van windturbines, gelet op het kleinschalig agrarisch
karakter met daarbinnen vooral niet-agrarische woningen.

4399404

2

Cliënt heeft bij een voorlichtingsbijeenkomst vernomen dat er in beginsel een afstand van 400 meter tot een woning zal
worden aangehouden. Indien er binnen 400 meter een windturbine wordt ingepland, zal er een gesprek moeten vol
gen met de bewoners. Het is cliënt niet duidelijk wat er in
zo'n situatie aan compensatie geboden kan worden of aan mitigerende maatregelen getroffen kan worden. Er vanuit
gaande dat hij in die situatie geconfronteerd zal worden met een onevenredige aantasting van zijn woon- en leefkli
maat, acht hij op voorhand het niet mogelijk om de windturbines
binnen een afstand van 400 meter te realiseren.
Zoals hierboven al aangegeven, zal de dichtstbijzijnde windturbine op ongeveer 360 meter van de woning van cliënt
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Daarnaast zijn de gehanteerde vermogens voor de toekomstige turbines 3-5 MW en daarmee een factor 2 groter dan

Uit de onderzoeken bij het MER en de aanvraag voor de omgevingsvergunning blijkt

geen

de bestaande windturbine op het terrein van de RWZI. Omdat ook de hoogte meer dan verdubbelt en er momenteel al

dat na de bouw van de nieuwe windturbines, voldaan kan worden aan de wettelijke

gerealiseerd worden. Cliënt is daarentegen niet benaderd voor een gesprek. In feite had zijn woning ook als mole
naarswoning beschouwd moeten worden.
4399404

3

merkbare effecten zijn van die ene turbine, is plaatsing van twee grotere en dichterbij staande windturbines op deze

normen voor geluid- en slagschaduwhinder. Niet valt in te zien waarom het toekennen

locatie absoluut onmogelijk om een goed woon en leefklimaat te behouden.

van een bestemming in het inpassingsplan voor deze nieuwe windturbines ertoe zou
leiden dat het woon- en leefklimaat van indiener hierdoor onevenredig zou worden
aangetast. Temeer omdat de woning van indiener een bedrijfsbestemming heeft in het
geldende bestemmingsplan Buitengebied Noord van de gemeente Breda en zich ook
feitelijk op het terrein van de rioolwaterzuivering bevindt.

4399404

4

Bovendien is het cliënt niet duidelijk of de twee in het verleden verleende omgevingsvergunningen voor de bouw van

Voor de twee windturbines waarnaar indiener verwijst, worden in dit inpassingsplan

twee windturbines van 70 meter hoogte alsnog uitgevoerd kunnen worden in de nabijheid van cliënt en in de nabijheid

geen bouwmogelijkheden geboden. Artikel 7.3 van het ontwerp van het inpassings

van deze nu in het inpassingsplan beoogde windturbines, nu die rechten vaststaand zijn. Hoewel de grond om de in

plan geeft voorts een verbod op de bouw van nieuwe windturbines voor een periode

het inpassingsplan beoogde windturbines zodanig is bestemd dat overige windturbines zijn uitgesloten, heeft cliënt

van 10 jaar binnen de A1 6-zone op locaties waarvoor in het inpassingsplan geen

geen zekerheid hieromtrent.

nieuwe windturbines toe staat. Het scenario waarop indiener doelt, kan zich hiermee

geen

niet voordoen.
En als het niet is uitgesloten dat die twee in het verleden verleende omgevingsvergunningen alsnog worden geeffectueerd, dan is dat een reden om deze twee nu beoogde windturbines te schrappen. Er is in de onderzoeken niet zicht
baar rekening gehouden met dit scenario.
4399404

5

In de stukken wordt opgemerkt dat windturbines stil gezet kunnen worden en dus minder opbrengst hebben, om aan

2.7

Geen

3.2.2

Geen

3.2.5

Geen

geluidnormen te kunnen voldoen. De vraag is dat wel of je op zo'n locatie dan wel een windturbine moet plaatsen. Als
de opbrengst minder is, kun je beter niet kiezen voor een windturbines op zo'n locatie. De last voor de omgeving blijft,
terwijl zo'n turbine minder opbrengt.
4399404

6

Het is voor cliënt niet transparant wat de feitelijke blootstelling aan geluid bij de buitengevel van zijn woning in de
praktijk zal zijn, zeker als er sprake van cumulatie van geluid met de infrastructuurbundel HSL, reguliere spoorlijn en
A1 6 (met 1 30 kilometer zone). En daarmee is niet vastgesteld of cliënt daarmee tot de 9 procent omwonenden be
hoort zoals de staatssecretaris bedoelde en wat voor gevolgen dat voor hem en zijn medebewoners zal hebben. Dat is
pertinent onvoldoende inzichtelijk gemaakt.

4399404

7

Er wordt volgens cliënt totaal aan voorbij gegaan wat de impact is van elke hoge windturbine voor hem
als omwonende binnen de afstand van ongeveer 460 meter. Op deze afstand kan niet anders
verwacht worden dat de voortbewegende of zelfs stilstaande wieken voortdurend alles overheersend
aanwezig zullen zijn. De impact van een of meerdere windturbines in de directe nabijheid zorgt ervoor
dat het landschap rigoureus verandert van weids en open naar een landschap met een industriële
uitstraling.

4399404

8

Cliënt heeft momenteel uitzicht over open landschap zonder hoge elementen. Windturbines zijn hoog en hebben dus

Geen

een enorme impact in deze omgeving.
4399404

9

Ook speelt mee dat de twee beoogde windturbines nabij Nieuwveer niet in verbinding staan met de zes geplande

3.2.5

Geen

Tevens vreest cliënt voor overlast door de slagschaduw van de turbines. De twee beoogde windturbines komen parallel 3.2.3

Geen

windturbines op locatie Zonzeel. De afstand tussen de noordelijkste turbine op locatie Nieuwveer en de zuidelijkste
turbine op locatie Zonzeel is ongeveer 1.040 meter en de onderlinge afstand tussen de twee windturbines op de loca
tie Nieuwveer is ongeveer 420 meter. De onderlinge afstand tussen de zes windturbines op de locatie Zonzeel is tus
sen de 290 en 550 meter. Hieruit blijkt dat er van gelijkvormigheid tussen de locaties Nieuwveer en Zonzeel geen
sprake is, hetgeen een negatief effect heeft op de beleving van omwonenden.
4399404

10

aan de A1 6, en staan dus ten westen van de woning van cliënt. Als de zon in westen staat, staat de zon laag. Dat be
tekent dat de slagschaduw enorm lang is, hetgeen ook te zien is in figuur 5.2 van het hoofdstuk slagschaduw (5.3) in
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Geen

de toelichting op het inpassingsplan. Cliënt wordt in dit slagschaduwonderzoek bevestigd in zijn stelling dat hij dermate
last heeft van deze slagschaduw dat zijn woning als molenaarswoning dient te worden beschouwd.
4399404

11

Hoewel cliënt een voorstander is van een verplichting tot een voorafgaande goedkeuring door het bevoegd gezag van

De windturbines dienen voorzien te worden van obstakelverlichting in het verband met

een verlichtingsplan, acht hij dit maatwerkvoorschrift onvoldoende garantie biedend dat hij geen onevenredige over

de luchtvaartveiligheid. De Directie Luchtvaart- vergunningen van de Inspectie Leefom

last zal gaan ondervinden van de obstakelverlichting. Op het moment dat het bevoegd gezag dit verlichtingsplan

geving en Transport is het bevoegd gezag voor de beoordeling van het verlichtings

goedkeurt en laat uitvoeren, heeft cliënt immers gaan inspraak meer. Hij wil dan ook op voorhand in de omgevingsver-

plan voor de luchtvaart. Op dit moment is er nog geen verlichtingsplan opgesteld. Dit

gunning geregeld hebben dat de obstakelverlichting sowieso niet knipperend zal worden, maar vastbrandend en ge

is onder meer afhankelijk van het type windturbine en zal later uitgewerkt worden en

dimd.

voorgelegd aan de Directie Luchtvaart-Vergunningen. De Luchtvaartwet is bepalend
waar deze verlichting/markering aan moet voldoen. Landelijk lopen er diverse onder

Dit laatste is met name van belang vanwege het feit dat er twee windturbines gerealiseerd worden en er slechts bij clus zoeken naar de beste mogelijkheden om hinder als gevolg van deze verlichting zoveel
tering of rijvorming van meerdere windturbines wordt afgezien van obstakelverlichting binnen de hoekpunten. Op deze

als mogelijk te beperken. Wij beoordelen enkel de hinder van de verlichting. Door op

locatie zal dan ook niet snel worden afgezien van obstakelverlichting, wat maakt dat je dan zoveel als mogelijk moet

een later tijdstip, moment van keuze windturbines, het verlichtingsplan op te stellen kun

voorkomen dat de aanwezige obstakelverlichting gaat

nen wij bij de beoordeling daarvan de BBT van dat moment betrekken en zal de hin

leiden tot een onevenredige overlast.

der voorkomen, en voor zover dat niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau be
perkt moeten worden. Dit volgt rechtstreeks uit het Activiteitenbesluit.

4399404

12

In de ontwerp omgevingsvergunning is in 11.2 opgenomen dat in het kader van de milieueffectrapportage een radar-

Voor vliegveld Gilze Rijen is een invliegfunnel aanwezig in de A16-zone. Deze funnel

verstoringstoets is uitgevoerd door TNO. Daaruit is gebleken dat enkel de locatie knooppunt Princeville niet geschikt is

is (o.a.) gelegen over knooppunt Princeville en beslaat slechts een gedeelte van de ge

Geen

voor realisatie van windturbines met een tiphoogte van 150 meter. Om deze reden is deze locatie buiten het Voorkeur hele zone. In deze invliegfunnel dient radardekking ook op 300 voet beoordeeld te
salternatief (VKA) gelaten. Voor de overige locaties uit het VKA, waaronder de locatie van aanvrager, leverde de ra-

worden. Dit is voor het overig gedeelte van de A1 6-zone, daar waar de invliegfunnel

darverstoringstoets blijkbaar geen belemmeringen op.

niet is gelegen, niet aan de orde.
2.10, 4.2.4 en 4.2.6

Dit is een opmerkelijke constatering, aangezien eerder het Ministerie van Defensie aangaf in een beroepsprocedure
aangaande het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" - welke procedure heeft geleid tot de uitspraak van de Afde
ling bestuursrechtsspraak van de Raad van State van 23 september 2015 (201400843/1 /R3) - dat de opschaling
van twee windturbines qua hoogte in strijd kwam met de regels van het Barro en Rarro. Cliënt kan die constateringen
toen moeilijk rijmen met de beoordeling nu, aangezien de windturbines weer hoger worden.
4399404

13

In de regels van het ontwerp inpassingsplan zijn onder 7.6.2 voorwaarden opgenomen om te kunnen afwijken van het

2.10, 4.2.4 en 4.2.6

Geen

bouwverbod van 7.6.1, te weten het bouwen hoger dan 90 meter boven NAP ter voorkoming van verstoring van het
radarbeeld van het radarstation Woensdrecht. De werking van dit radarstation mag bij een overschrijding van deze
bouwhoogte (welke flink wordt overschreden met een tiphoogte tot 200 meter en een ashoogte tot 140 meter) niet in
onaanvaardbare mate negatief worden beïnvloed.
Wederom gelet op de bevindingen van de minister van Defensie in genoemde beroepsprocedure acht cliënt het aanne
melijk dat dit radarstation in onaanvaardbare mate negatief zal worden beïnvloed.
4399404

14

Dat in paragraaf 5.9.3 van de toelichting op het ontwerp inpassingsplan wordt gesteld dat de windturbineopstelling ter Operators van GSM-verbindingen zijn in het kader van het wettelijk vooroverleg uitge
toetsing wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie voor akkoord en dat in het kader van het vooroverleg het

nodigd het inpassingsplan Windenergie aan hun belang te toetsen. Geen van de ope

concept-ontwerp van dit inpassingsplan is toegezonden aan de operators van GSM-verbindingen in het plangebied en

rators heeft daarvan gebruik gemaakt. Daarmee gaat het provinciebestuur ervan uit

geen van de operators te kennen heeft gegeven dat de beoogde windturbineopstelling tot onaanvaardbare hinder op

dat de gekozen windturbineopstelling in het inpassingsplan niet tot knelpunten zal lei

de straalpaden kan leiden, leidt er nog niet toe volgens cliënt dat kan worden aangenomen dat dit aspect de uitvoe

den in de uitvoering ervan.

geen

ring van dit inpassingsplan niet in de weg staat.
2.10, 4.2.4 en 4.2.6
4399404

15

Cliënt merkt het volgende op over de overzichtsbeoordelingstabel, waarin de elf MER-alternatieven en het voorkeursal

3.2.5

Geen

ternatief onder meer op het aspect landschap en ruimtelijke kwaliteit vergeleken worden. Deze alternatieven scoren
volgens de tabel positief (in 3 van de 36 gevallen neutraal) op de criteria "aansluiting infrabundel A16/HSL - Mate
van aansluiting windpark en infrabundel",
"configuratie en herkenbaarheid - relatie tot opstellingsprincipes en landschapsconcept",
"belevingswaarde vanaf infrabundel ruimtelijke kwaliteit vanuit weggebruiker", "flexibiliteit en toekomstwaarde - gefa
seerde ontwikkeling en toekomstwaarde".
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3.2.5

Geen

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

Geen

Het lijkt erop, dat deze positieve scores verkregen zijn door de plaatsing van windturbines als vertrekpunt te nemen en
dan de verschillende configuraties van windturbines volgens de MERalternatieven en het voorkeursalternatief te beoor
delen. In een milieueffectrapport dient men echter deze alternatieven met het referentiealternatief te vergelijken, dat op
een situatie zonder windturbines betrekking heeft. De alternatieven scoren dan negatief, zij het in verschillende mate.
4399404

16

Deze principiële opmerking sluit volledig aan op de opmerkingen van landschapsarchitect en rijksadviseur Berno
Strootman, die de overgang naar schone energie onder meer door de plaatsing van windturbines een bedreiging van
het Nederlandse landschap vindt en zich daar zorgen over maakt (BN-De Stem, 201 8). Tevens wijst de rijksadviseur
erop, dat ook vanaf de autosnelweg en vanuit de trein de mensen het landschap beleven.

4399404

17

Na de vaststelling van het Inpassingsplan met inbegrip van het Milieueffectrapport door Provinciale Staten dient de

provincie tot monitoring over te gaan: metingen wanneer er nog geen windturbines geplaatst zijn en metingen wanneer gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol
ze wel geplaatst zijn, teneinde de effecten van de windturbines op de criteria in het milieueffectrapport te kunnen bepa speelt.
len en op basis daarvan zo nodig corrigerende maatregelen te treffen. De hierop betrekking hebbende rapportage
dient openbaar te worden gemaakt.
Indien corrigerende maatregelen nodig zijn, maar zij worden niet getroffen dan wel ontoereikend blijken te zijn, die
nen de desbetreffende windturbines buiten bedrijf te worden gesteld.
4399404

18

De vergunning voor de plaatsing en exploitatie van windturbines geldt voor een periode van 25 jaar. Na 25 jaar die

2.3

Geen

2.8

Geen

nen de windturbines volledig te worden afgebroken met inbegrip van hun fundament. Hopelijk zijn dan technieken be
schikbaar, die geen geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling geven. De provincie moet erop toezien, dat
gedurende de 25 jaar niet opnieuw windturbines in het
plangebied van 5 km ter weerszijde van de A1 6 geplaatst zullen worden.
4399404

19

Cliënt had graag op voorhand gezien dat er een planschaderisico-analyse wordt gemaakt om te bezien wat de gevol
gen van dit inpassingsplan en van de omgevingsvergunningen zijn voor de waarde van de onroerende zaak binnen
korte afstand tot de windturbines. Tevens verzoekt cliënt u alvast in het inpassingsplan op te nemen dat er straks bij het
beoordelen van eventuele verzoeken tot tegemoetkoming in planschade uitgegaan zal worden van een normaal maat
schappelijk risico van 2%.

4399404

20

4400125

1

4400125

2

Cliënt behoudt zich het recht voor om deze zienswijze op een later moment nog aan te vullen met nadere punten en/of Ter kennisname

Geen

onderbouwing. Hiertoe ontvangt cliënt graag - gelet op de vakantietijd - een termijn van vier weken.
Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4400126. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 26.
In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënt met de

Ter kennisname

Geen

Ter kennisname

Geen

In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënt met de

Ter kennisname

Geen

nieuwe windturbines in beeld gebracht. Voor de Biezenstraat XX te Breda zouden de nieuwe windturbines niet of nau-

3.2.2

nieuwe windturbines in beeld gebracht. Voor de Hooijdonkseweg XX te Breda zullen de nieuwe windturbines leiden tot
een toename van de cumulatieve geluidsbelasting van 51 Lcum in de huidige situatie naar 57 in de nieuwe situatie. In
de huidige situatie is sprake van GES-score 2 (redelijk), waardoor de geluidsbelasting op de woning nog acceptabel
is. Echter in de nieuwe situatie zal de GES-score matig (bijna zeer matig) van toepassing zijn. Dit is voor cliënt niet ac
ceptabel. De kosten voor het verbeteren van de geluidsisolatie van de woning en het aanbrengen van (extra) geluidswerende beglazing dienen voor uw rekening en I of die van de ontwikkelaars te komen.
4400121

1

4400121

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4400126. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 26.
In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënten met de
nieuwe windturbines in beeld gebracht. Deze neemt toe van 51 LCjm in de huidige situatie, naar 55 LCum in de
nieuwe situatie. De GES-score verslechtert hierdoor van redelijk (score 2), naar matig (score 4). Dit is voor cliënten on
acceptabel.

4400120

1

4400120

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4400126. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 26.
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2.8

Geen

3.2.2

Geen

welijks leiden tot een toename van de cumulatieve geluidsbelasting. De cumulatieve geluidsbelasting in de huidige situ
atie zou 66 LCUm bedragen en in de nieuwe situatie 67 LCum- Dit is niet aannemelijk. De Biezenstraat XX is namelijk
op korte afstand van de windturbines B-7 en B-8 gelegen.
4396886

1

ondanks dat vele info-avonden zijn bezocht is pas sinds kort gebleken dat wij werden aangezien voor dienstwoningen
maar deze zijn al 30/35 jaar eigen/prive woningen dus bleek dat wij welrecht hebben op bezwaar en eventuele
planschade.

4396886

2

Omdat de windmolens op grond van de Hr Verhoef een kleine 100mtr. van onze tuin af zullen komen te staan en bin

4396886

3

Verwezen wordt naar de zienswijze van Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant.

Zie voor beantwoording zienswijze 4394275.

4396506

1

Op de kaart stond de windmolen niet getekend.

Voor de drie woningen gelegen aan de Biezenstraat 1-3-5 zijn maatwerkvoorschriften

nen geluidszone van 47decib

De windmolen komt te staan op een perceel grond van Dhr. Verhoef.

voor geluid opgenomen in de vergunning voor windpark Nieuwveer BV. Deze maat

Deze molen staat recht in de achtertuin op ongeveer 500 meter.

werkvoorschriften borgen dat op deze woningen het geluidemissieniveau, door de

Tijdens een van de laatste informatie bijeenkomsten in Wagenberg kwam naar voren dat wij zelfs in het gebied liggen

windturbines van deze inrichting en de overige nieuwe inrichtingen van het totale pro

met een geluidsnorm van 47 dBA .

ject Windenergie A1 6 gezamenlijk, niet boven de norm voor geluid in het Activiteiten

Geen

besluit uit mag komen. Bij alle woningen moet voldaan worden aan de 47 dB Lden
norm. Dit is in de vergunning geborgd.
4396506

2

Vreemd is dat de 3 woningen Biezenstraat 1-3-5 er een hap uit was genomen. Heel vroeger waren dit dienstwoningen

Voor de drie woningen gelegen aan de Biezenstraat 1-3-5 zijn maatwerkvoorschriften

van het Waterschap Brabantse Delta en heeft men gedacht dat hier andere regels voor gelden.

voor geluid opgenomen in de vergunning voor windpark Nieuwveer BV. Deze maat

Er is ook nooit contact geweest met de projectontwikkelaars.

werkvoorschriften borgen dat op deze woningen het geluidemissieniveau, door de

Er is nadien een gesprek geweest op het kantoor van de provincie in Breda (Dhr. Bruggink), hier werd verteld dat er

windturbines van deze inrichting en de overige nieuwe inrichtingen van het totale pro

mogelijk molens zouden komen die minder lawaai zouden maken of mogelijk niet op maximaal vermogen zouden

ject Windenergie A1 6 gezamenlijk, niet boven de norm voor geluid in het Activiteiten

draaien.

besluit uit mag komen. Bij alle woningen moet voldaan worden aan de 47 dB Lden

Ik zou U willen vragen om dit nog eens na te gaan.

norm. Dit is ni de vergunning geborgd.

Geen

Hierom zou ik bezwaar willen maken tegen de plannen.
4396506

3

Verwezen wordt naar de zienswijze van Bewonersplatform VOOR DE WIND West-Brabant.
Zie voor beantwoording zienswijze 4394275.

4399403

1

Cliënt heeft landbouwgronden (percelen Breda XX, XX, XX en XX) op korte afstand van twee ingeplande windturbines.

3.2.2

Geen

Cliënt vreest door de slagschaduw.

3.2.3

Geen

Bovendien wordt het uitzicht aangetast. De omgeving Klein Overveld is nu eenmaal ongeschikt voor plaatsing van

3.2.5

Geen
Geen

Het gaat om de twee windturbines die zijn aangeduid met B-7 en B-8 op figuur 3.6 in de toelichting op het inpassingsplan. In de toelichting staat vervolgens dat hierbij rekening is gehouden met de bestaande windturbine op het terrein
van de RWZI. Cliënt vreest enorme geluidsoverlast
4399403

3

4399403

4

windturbines, gelet op het kleinschalig agrarisch karakter met daarbinnen vooral niet-agrarische woningen.
4399403

5

Daarnaast zijn de gehanteerde vermogens voor de toekomstige turbines 3-5 MW en daarmee een

Uit de onderzoeken bij het MER en de aanvraag voor de omgevingsvergunning blijkt

factor 2 groter dan de bestaande windturbine op het terrein van de RWZI. Omdat ook de hoogte meer

dat na de bouw van de nieuwe windturbines, voldaan kan worden aan de wettelijke

dan verdubbelt en er momenteel al merkbare effecten zijn van die ene turbine, is plaatsing van twee

normen voor geluid- en slagschaduwhinder. Niet valt in te zien waarom het toekennen

grotere en dichterbij staande windturbines op deze locatie absoluut onmogelijk om een goed woon en

van een bestemming in het inpassingsplan voor deze nieuwe windturbines ertoe zou

leefklimaat te behouden

leiden dat het woon- en leefklimaat van indiener hierdoor onevenredig zou worden
aangetast. Temeer omdat de woning van indiener een bedrijfsbestemming heeft in het
geldende bestemmingsplan Buitengebied Noord van de gemeente Breda en zich ook
feitelijk op het terrein van de rioolwaterzuivering bevindt.

4399403

6

Ook is het cliënt niet duidelijk of de twee in het verleden verleende omgevingsvergunningen voor de

Voor de twee windturbines waarnaar indiener verwijst, worden in dit inpassingsplan

bouw van twee windturbines van 70 meter hoogte alsnog uitgevoerd kunnen worden in de nabijheid

geen bouwmogelijkheden geboden. Artikel 7.3 van het ontwerp van het inpassings

van cliënt en in de nabijheid van deze nu in het inpassingsplan beoogde windturbines, nu die rechten

plan geeft voorts een verbod op de bouw van nieuwe windturbines voor een periode

vaststaand zijn. Hoewel de grond om de in het inpassingsplan beoogde windturbines zodanig is

van 10 jaar binnen de A1 6-zone op locaties waarvoor in het inpassingsplan geen

Geen

bestemd dat overige windturbines zijn uitgesloten, heeft cliënt geen zekerheid hieromtrent.En als het niet is uitgesloten
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dat die twee in het verleden verleende omgevingsvergunningen alsnog worden geeffectueerd, dan is dat een reden om

nieuwe windturbines toe staat. Het scenario waarop indiener doelt, kan zich hiermee

deze twee nu beoogde windturbines te schrappen. Er is in de onderzoeken niet zichtbaar rekening gehouden met dit

niet voordoen.

Resulteert in de vol
gende wijziging:

scenario. En als het niet is uitgesloten dat die twee in het verleden verleende omgevingsvergunningen alsnog worden
geeffectueerd, dan is dat een reden om deze twee nu beoogde windturbines te schrappen. Er is in de onderzoeken
niet zichtbaar rekening gehouden met dit scenario.
4399403

8

Cliënt heeft momenteel uitzicht over open landschap zonder hoge elementen. Windturbines zijn hoog

3.2.5

Geen

3.2.3

Geen

In hoofdstuk 5.1 1 van de toelichting is opgenomen dat in de planregeling de verplichting wordt

De windturbines dienen voorzien te worden van obstakelverlichting in het verband met

Geen

opgenomen om de windturbines te voorzien van obstakelverlichting conform een door ILenT

de luchtvaartveiligheid. De Directie Luchtvaart- vergunningen van de Inspectie Leefom

goedgekeurd verlichtingsplan. In de omgevingsvergunning is hierover als conclusie in 10.3 van de

geving en Transport is het bevoegd gezag voor de beoordeling van het verlichtings-

en hebben dus een enorme impact in deze omgeving. Ook speelt mee dat de twee beoogde windturbines nabij
Nieuwveer niet in verbinding staan met de zes geplande windturbines op locatie Zonzeel. De afstand tussen de noor
delijkste turbine op locatie Nieuwveer en de zuidelijkste turbine op locatie Zonzeel is ongeveer 1.040 meter en de on
derlinge afstand tussen de twee windturbines op de locatie Nieuwveer is ongeveer 420 meter. De onderlinge afstand
tussen de zes windturbines op de locatie Zonzeel is tussen de 290 en 550 meter. Hieruit blijkt dat er van gelijkvormig
heid tussen de locaties Nieuwveer en Zonzeel geen sprake is, hetgeen een negatief effect heeft op de beleving van
omwonenden.
4399403

9

Tevens vreest cliënt voor overlast door de slagschaduw van de turbines. De twee beoogde
windturbines komen parallel aan de A16, en staan dus ten westen van de woning van cliënt. Als de
zon in westen staat, staat de zon laag. Dat betekent dat de slagschaduw enorm lang is, hetgeen ook
te zien is in figuur 5.2 van het hoofdstuk slagschaduw (5.3) in de toelichting op het inpassingsplan.

4399403

10

inhoudelijke overwegingen opgenomen dat de uitwerking van het verlichtingsplan voorafgaand aan de

plan voor de luchtvaart. Op dit moment is er nog geen verlichtingsplan opgesteld. Dit

toepassing met het bevoegd gezag afgestemd dient te worden. Dit is als maatwerkvoorschrift

is onder meer afhankelijk van het type windturbine en zal later uitgewerkt worden en

gekoppeld aan de vergunning (onder 3.1.1).

voorgelegd aan de Directie Luchtvaart-Vergunningen. De Luchtvaartwet is bepalend

Hoewel cliënt een voorstander is van een verplichting tot een voorafgaande goedkeuring door het

waar deze verlichting/markering aan moet voldoen. Landelijk lopen er diverse onder

bevoegd gezag van een verlichtingsplan, acht hij dit maatwerkvoorschrift onvoldoende garantie

zoeken naar de beste mogelijkheden om hinder als gevolg van deze verlichting zoveel

biedend dat hij geen onevenredige overlast zal gaan ondervinden van de obstakelverlichting. Op het

als mogelijk te beperken. Wij beoordelen enkel de hinder van de verlichting. Door op

moment dat het bevoegd gezag dit verlichtingsplan goedkeurt en laat uitvoeren, heeft cliënt immers

een later tijdstip, moment van keuze windturbines, het verlichtingsplan op te stellen kun

gaan inspraak meer. Hij wil dan ook op voorhand in de omgevingsvergunning geregeld hebben dat de

nen wij bij de beoordeling daarvan de BBT van dat moment betrekken en zal de hin

obstakelverlichting sowieso niet knipperend zal worden, maar vastbrandend en gedimd.

der voorkomen, en voor zover dat niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau be

Dit laatste is met name van belang vanwege het feit dat er twee windturbines gerealiseerd worden en

perkt moeten worden. Dit volgt rechtstreeks uit het Activiteitenbesluit.

er slechts bij clustering of rijvorming van meerdere windturbines wordt afgezien van obstakelverlichting
binnen de hoekpunten. Op deze locatie zal dan ook niet snel worden afgezien van obstakelverlichting,
wat maakt dat je dan zoveel als mogelijk moet voorkomen dat de aanwezige obstakelverlichting gaat
leiden tot een onevenredige overlast.
4399403

11

In de ontwerp omgevingsvergunning is in 11.2 opgenomen dat in het kader van de

Voor vliegveld Gilze Rijen is een invliegfunnel aanwezig in de A16-zone. Deze funnel

milieueffectrapportage een radarverstoringstoets is uitgevoerd door TNO. Daaruit is gebleken dat enkel de locatie

is (o.a.) gelegen over knooppunt Princeville en beslaat slechts een gedeelte van de ge

knooppunt Princeville niet geschikt is voor realisatie van windturbines met een tiphoogte van 150 meter. Om deze re

hele zone. In deze invliegfunnel dient radardekking ook op 300 voet beoordeeld te

den is deze locatie buiten het Voorkeursalternatief (VKA) gelaten. Voor de overige locaties uit het VKA, waaronder de

worden. Dit is voor het overig gedeelte van de A1 6-zone, daar waar de invliegfunnel

locatie van aanvrager, leverde de radarverstoringstoets blijkbaar geen belemmeringen op.

niet is gelegen, niet aan de orde.

Geen

Dit is een opmerkelijke constatering, aangezien eerder het Ministerie van Defensie aangaf in een beroepsprocedure
aangaande het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" - welke procedure heeft geleid tot de uitspraak van de Afde

Zie ook: 2.10, 4.2.4 en 4.2.6

ling bestuursrechtsspraak van de Raad van State van 23 september 2015 (201400843/1 /R3) - dat de opschaling
van twee windturbines qua hoogte in strijd kwam met de regels van het Barro en Rarro. Cliënt kan die constateringen

Operators van GSM-verbindingen zijn in het kader van het wettelijk vooroverleg uitge

toen moeilijk rijmen met de beoordeling nu, aangezien de windturbines weer hoger worden. In de regels van het ont

nodigd het inpassingsplan Windenergie aan hun belang te toetsen. Geen van de ope

werp inpassingsplan zijn onder 7.6.2 voorwaarden opgenomen om te kunnen afwijken van het bouwverbod van

rators heeft daarvan gebruik gemaakt. Daarmee gaat het provinciebestuur ervan uit

7.6.1, te weten het bouwen hoger dan 90 meter boven NAP ter voorkoming van verstoring van het radarbeeld van het dat de gekozen windturbineopstelling in het inpassingsplan niet tot knelpunten zal lei
radarstation Woensdrecht. De werking van dit radarstation mag bij een overschrijding van deze bouwhoogte (welke

den in de uitvoering ervan.
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3.2.5

Geen

Na de vaststelling van het Inpassingsplan met inbegrip van het Milieueffectrapport door Provinciale

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

Geen

Staten dient de provincie tot monitoring over te gaan: metingen wanneer er nog geen windturbines

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

geplaatst zijn en metingen wanneer ze wel geplaatst zijn, teneinde de effecten van de windturbines op

speelt.

flink wordt overschreden met een tiphoogte tot 200 meter en een ashoogte tot 140 meter) niet in onaanvaardbare
mate negatief worden beïnvloed.
Wederom gelet op de bevindingen van de minister van Defensie in genoemde beroepsprocedure acht cliënt het aanne
melijk dat dit radarstation in onaanvaardbare mate negatief zal worden beïnvloed. Dat in paragraaf 5.9.3 van de toe
lichting op het ontwerp inpassingsplan wordt gesteld dat de windturbineopstelling ter toetsing wordt voorgelegd aan
het Ministerie van Defensie voor akkoord en dat in het kader van het vooroverleg het concept-ontwerp van dit inpas
singsplan is toegezonden aan de operators van GSM-verbindingen in het plangebied en geen van de operators te ken
nen heeft gegeven dat de beoogde windturbineopstelling tot onaanvaardbare hinder op de straalpaden kan leiden,
leidt er nog niet toe volgens cliënt dat kan worden aangenomen dat dit aspect de uitvoering van dit inpassingsplan niet
in de weg staat.
4399403

12

Cliënt merkt het volgende op over de overzichtsbeoordelingstabel, waarin de elf MER-alternatieven en het voorkeursal
ternatief onder meer op het aspect landschap en ruimtelijke kwaliteit vergeleken worden. Deze alternatieven scoren
volgens de tabel positief (in 3 van de 36 gevallen neutraal) op de
criteria "aansluiting infrabundel A16/HSL - Mate van aansluiting windpark en infrabundel", "configuratie en herken
baarheid - relatie tot opstellingsprincipes en landschapsconcept", "belevingswaarde vanaf infrabundel ruimtelijke kwa
liteit vanuit weggebruiker", "flexibiliteit en toekomstwaarde - gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde".
Het lijkt erop, dat deze positieve scores verkregen zijn door de plaatsing van windturbines als vertrekpunt te nemen en
dan de verschillende configuraties van windturbines volgens de MERalternatieven en het voorkeursalternatief te beoor
delen. In een milieueffectrapport dient men echter deze alternatieven met het referentiealternatief te vergelijken, dat op
een situatie zonder windturbines betrekking heeft. De alternatieven scoren dan negatief, zij het in verschillende mate.
Deze principiële opmerking sluit volledig aan op de opmerkingen van landschapsarchitect en rijksadviseur Berno
Strootman, die de overgang naar schone energie onder meer door de plaatsing van windturbines een bedreiging van
het Nederlandse landschap vindt en zich daar zorgen over
maakt (BN-De Stem, 201 8). Tevens wijst de rijksadviseur erop, dat ook vanaf de autosnelweg en vanuit de trein de
mensen het landschap beleven.

4399403

13

de criteria in het milieueffectrapport te kunnen bepalen en op basis daarvan zo nodig corrigerende
maatregelen te treffen. De hierop betrekking hebbende rapportage dient openbaar te worden
gemaakt.
Indien corrigerende maatregelen nodig zijn, maar zij worden niet getroffen dan wel ontoereikend
blijken te zijn, dienen de desbetreffende windturbines buiten bedrijf te worden gesteld.
4399403

14

De vergunning voor de plaatsing en exploitatie van windturbines geldt voor een periode van 25 jaar.

De planperiode van het inpassingsplan is op grond van de Wet ruimtelijke ordening

Na 25 jaar dienen de windturbines volledig te worden afgebroken met inbegrip van hun fundament.

ten hoogste 10 jaar. Zoals is vastgelegd in artikel 7.3 van de planregels van het ont

Hopelijk zijn dan technieken beschikbaar, die geen geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling

werp inpassingsplan, is het gedurende die 10 jaar binnen de A16-zone niet mogelijk

geven. De provincie moet erop toezien, dat gedurende de 25 jaar niet opnieuw windturbines in het

om nieuwe windturbines te bouwen. Na deze periode kan het provinciebestuur dit be

plangebied van 5 km ter weerszijde van de A16 geplaatst zullen worden.

leid heroverwegen. Wel zijn de vergunningen voor de nieuwe windturbines verleent

Vervolg

voor een periode van 25 jaar. Dit is ook overeenkomstig het provinciale beleid. De

Geen

A1 6-zone is in overleg met de betrokken gemeenten gedefinieerd als de zone van 1
km aan weerszijde van de rijksweg A16.
4399403

15

Cliënt had graag op voorhand gezien dat er een planschaderisico-analyse wordt gemaakt om te

2.8

Geen

Niet ontvankelijk.

Geen

bezien wat de gevolgen van dit inpassingsplan en van de omgevingsvergunningen zijn voor de waarde
van de onroerende zaak binnen korte afstand tot de windturbines. Tevens verzoekt cliënt u alvast in
het inpassingsplan op te nemen dat er straks bij het beoordelen van eventuele verzoeken tot
tegemoetkoming in planschade uitgegaan zal worden van een normaal maatschappelijk risico van 2^).
4397245

Zienswijze is te laat ingekomen (op 1 augustus 2018)
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4395036

1

inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4395036

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4395036

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

2.3

Geen

2.1

Geen

Het plaatsen van windturbines op die plaats is volgens het rijk bovendien onveilig voor de bewoners en creëert aldus

Bij de provincie zijn geen uitspraken bekend dat het plaatsen van windturbines onveilig

Geen

grote risico's voor de volksgezondheid. Wetende dat het materiaal van waaruit de windturbines zijn opgetrokken zeer

zouden zijn en grote risico's voor de volksgezondheid hebben. Het activiteitenbesluit

schadelijk is, rechtvaardigt de vraag, wat doen we met het materiaal bij amovatie windmolens? Een gat in de grond en

bevat de wettelijke normen t.a.v. geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Het verwij

4395036

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4395935

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4397219

1

Het gebied langs het Mastbos, waar de windmolens beoogd zijn door de provincie, is een uniek natuurgebied (oudste
cultuurbos van Nederland) met bijzondere flora en fauna. Om juist hier zware industrie, zoals mega windturbines nu
eenmaal zijn, te plaatsen, gaat lijnrecht in tegen:
De Structuurvisie Wind op Land van de Rijksoverheid;
De Structuurvisie 2010 -partiële herziening 2014- van de provincie Noord-Brabant;
De Verordening ruimte Noord-Brabant;
De duurzaamheidsvisie Breda 2030.
Volgens het rijk is het deel A1 6, ten zuiden van Breda nabij knooppunt Galder geen geschikte locatie voor windener
gie. Op die unieke locatie windturbines plaatsen tast direct de landschappelijke uitstraling van dit gebied aan.

4397219

2

Beslissingen inzake energie werden voorheen gedaan door ingenieurs. Met het sluiten van een energie-akkoord is dit
in handen van de politiek. In diverse studies van hoogleraren op het terrein van windenergie is het lastig te verzwijgen
dat, sterker hoe kán je het volgende naast je neerleggen:
1) Over duurzame energie, meer bepaald windenergie, is nog nimmer een analyse van nut en noodzaak gemaakt.
2) Nederlands en Duits onderzoek toont aan dat het windenergieprogramma, zoals voorzien in het Energieakkoord
géén invloed zal hebben op op de hoeveelheid uitgestoten C02. Consequentie hiervan is dat de windparken géén
bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde. (Dr. P. Lukkes; Nut en noodzaak van windener
gie in het Energieakkoord, par.5.2)
3) De te bouwen windparken zullen geen uitstel geven aan het moment waarop de fossiele brandstoffen zullen zijn
uitgeput. (par.5.2;6.1)
4) De windparken zullen wel van betekenis zijn voor de energietransitie in Nederland en wel in die zin dat ze ertoe
bijdragen dat een hoger percentage van de totaalverbruikte energie koolstofarm zal zijn opgewekt. Deze betekenis
bedraagt echter slechts 1,907o. (par.6.3).
5) De kosten van deze bijdrage van 1,90Zo bedragen tenminste C60 miljard, (par.6.1).
6) De ernstige problemen rond windenergie zijn in de hand gewerkt door een monopoloïde omgeving.
7) Horizonvervuiling, dode vogels/vleermuizen, verrommelde landschappen, geluidshinder en door windenergie ont
wrichte samenlevingen zijn gūūn bouwstenen voor een duurzame samenleving (p.6.1)

4397219

4397219

3

4

zand erover? Laten we dit over aan de volgende generatie?

deren van de windmolens na 25 jaar is geregeld in de omgevingsvergunning

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is gericht op het karakter en de kwaliteit van het buitengebied. Daaruit

2.1 en 2.3

Geen

volgt dat het bouwen van mega windturbines in kleinschalige cultuurlandschappen, zoals Mastbos, Galderse Heide,
Galderse Meren en buurtschap Overa, niet is gewenst en volgens de provincie zelfs wordt uitgesloten. Kopers van
bouwgrond inzake Wonen aan de Linten (Rood-groen regeling) hebben te maken met bijzondere bepalingen bij de
aanschaf van deze gronden. Bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning moet een erf-inrichtingsplan intergraal
worden ingediend. Hiervoor zijn opgestelde bepalingen geen dode letter. En dan als cadeau van de provincie een
extreem hoge windturbine als cadeau in je achtertuin, terwijl nut en noodzaak niet bewezen is. We zien dus geen en
kel effect op macroscopisch gebruik van brandstof. De vraag is hiermee evident: kom dan eens met die echte cijfers?
Ook het NOS-journaal bevestigde eerder de constatering dat windmolens geen brandstof besparen.
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4397219

5

Ook het beleid van de gemeente Breda ten aanzien van de windturbines heeft tot uitgangspunt dat de overlast voor de

2.5

Geen
Geen

burger voorkomen moet worden.
4397219

6

Het plaatsen van windturbines op een afstand van ca. 500 meter van een woonwijk creëert onnodig veel schade voor

2.4: het planproces is open, intensief en transparant geweest

burgers, is onveilig en bovenal ongezond. De woon- en leefomgeving wordt door de plaatsing van windturbines aan

3.2 de milieueffecten zijn aanvaardbaar. Zie ook het eerdere antwoord over gezond

getast en die plaatsing zal bovendien leiden tot geluidhinder en uitzichtverlies, slagschaduw en lichtschittering.

heid en veiligheid.

Hierop inzoemend vragen we ons af in hoeverre ontologische zaken nog plaats mogen krijgen in het leven van een
mens of dat we al zover zijn gedaald naar een neo-liberaal niveau waarin slechts economie de maat der dingen is
geworden. Waarom geen openheid (parrèsia) in het werkelijke kostenoverzicht en sociaal-maatschappelijke communi
catie, maar een overval techniek van een niet persoonlijk geadresseerde brief in een vakantieperiode. Zijn het (econo
mische) belangen die moeten gediend? Of mag het belang van natuur, bezoekers Mastbos, woonwijk buurtschap
Overa, landschappelijk karakter prevaleren? Of is het zo, dat ondanks aangetoonde inhoudelijke bezwaren retoriek,
manipulatie of generalisatie overwint?
4397219

7

Eenieder die hierin beslissingsbevoegdheid heeft, dient zich hiervan bewust te zijn. Niemand is aanspreekbaar, althans

Ter kennisname

Geen

2.8

Geen

3.2.6

Geen

3.2.5

Geen

3.2.4

Geen

niet waarachtig. De rijksoverheid legt de verplichting - plaatsing windmolens - op aan de provincie. Verantwoordelijk
heden worden zo verlegd naar ingehuurde externe bureau's waarover men spreekt als 'onafhankelijk'. De praktijk is
dat deze bureau's hun adviezen zo opstellen
richting opdrachtgever.
4397219

8

Verder is voorzienbaar dat als gevolg van het plaatsen van de windturbines op die locatie het onroerend goed van de
bewoners van buurtschap Overa zal dalen tussen 30“^ en 50^). Dit is door terzake deskundige makelaars indicatief
aangegeven.

4397219

10

Het plaatsen van mega windturbines zal bovendien onherstelbare schade veroorzaken aan de flora en fauna van het
buitengebied van Breda, waaronder het Mastbos, de Galderse Heide en de Galderse Meren. Trekvogels zullen tegen
de windturbines kapot vliegen en het welzijn van reeën, vleermuizen, vogels, vossen en bosuilen is in het geding.

4397219

11

De landschappelijke uitstraling van het buitengebied van Breda zal door het plaatsen van de windturbines "verkracht
en vervuild" worden. Dat heeft vanzelfsprekend ook effect op de miljoenen bezoekers die het gebied Mastbos/Overa
jaarlijks trekt.

4397219

12

In dit gebied zijn bovendien kwetsbare objecten gevestigd. Denk daarbij aan horeca, bed and breakfasts, stalhouderij,
campings en dergelijke.
Met de voorliggende plannen is niet aangetoond dat de komst van de windturbines veilig is. Integendeel. Door het rijk
is zelfs aangegeven dat de komst van de windturbines op de betreffende locatie onveilig is. Dit niet alleen voor de bur
ger, maar ook voor de kwetsbare flora en fauna.

4397219

13

In artikel 7.7 van het inpassingsplan is vastgelegd dat de ontwikkeling van windturbines alleen maar mogelijk en toege Indiener doelt op een van de voorwaarden die wordt gehanteerd bij de wijzigingsbestaan is bij kwaliteitsverbetering van het landschap. De beoogde plaatsing van de windturbines bij het knooppunt Gal-

voegdheid die in het ontwerp van het inpassingsplan was opgenomen voor de windtur-

der leveren geen kwaliteitsverbetering op van het landschap. Integendeel.

binelocatie 'E2' bij Hazeldonk. Deze voorwaarde heeft geen betrekking op de situatie

Geen

bij knooppunt Galder. Bovendien is de landschappelijke aanvaarbaarheid van de
nieuwe windturbineopstelling bij knooppunt Galder beschreven in paragraaf 5.6 van
de plantoelichting.
4397219

14

De provincie is aldus niet bevoegd om deze unieke locatie te herbestemmen tot windturbinepark.

2.1 en 2.3

Geen

2.3

Geen

Daarnaast doen we een dringend beroep om voornoemde plannen in heroverweging te nemen, alsmede de bereid
heid om de nut en noodzaak van windturbines te herevalueren onder het adagio
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
4397134

1

Het gebied langs het Mastbos, waar de windmolens beoogd zijn door de provincie, is een uniek natuurgebied (oudste
cultuurbos van Nederland) met bijzondere flora en fauna. Om juist hier zware industrie, zoals mega windturbines nu
eenmaal zijn, te plaatsen, gaat lijnrecht in tegen:
- De Structuurvisie Wind op Land van de Rijksoverheid;
- De Structuurvisie 2010 -partiële herziening 2014- van de provincie Noord-Brabant;
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2.3

Geen

2.3

Geen

2.5

Geen

3.2.2, 3.2.5 en 3.2.3

Geen

2.8

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

3.2.5

Geen

3.2.4

Geen

3.2.4

Geen

- De Verordening ruimte Noord-Brabant;
- De duurzaamheidsvisie Breda 2030.
4397134

2

Volgens het rijk is het deel A1 6, ten zuiden van Breda nabij knooppunt Galder geen geschikte locatie voor windener
gie. Op die unieke locatie windturbines plaatsen tast direct de landschappelijke uitstraling van dit gebied aan. Het
plaatsen van windturbines op die plaats is volgens het rijk bovendien onveilig voor de bewoners en creëert aldus grote
risico's voor de volksgezondheid.

4397134

3

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is gericht op het karakter en de kwaliteit van het buitengebied. Daaruit
volgt dat het bouwen van mega windturbines in kleinschalige cultuurlandschappen, zoals Mastbos, Galderse Heide,
Galderse Meren en buurtschap Overa, niet is gewenst en volgens de provincie zelfs wordt uitgesloten.

4397134

4

Ook het beleid van de gemeente Breda ten aanzien van de windturbines heeft tot uitgangspunt dat de overlast voor de
burger voorkomen moet worden.

4397134

5

Het plaatsen van windturbines op een afstand van ca. 500 meter van een woonwijk creëert onnodig veel schade voor
burgers, is onveilig en bovenal ongezond. De woon- en leefomgeving wordt door de plaatsing van windturbines aan
getast en die plaatsing zal bovendien leiden tot geluidhinder en uitzichtverlies, slagschaduw en lichtschittering.

4397134

6

Verder is voorzienbaar dat als gevolg van het plaatsen van de windturbines op die locatie het onroerend goed van de
bewoners van buurtschap Overa zal dalen tussen 30% en 50%. Dit is door terzake deskundige makelaars indicatief
aangegeven.

4397134

7

Het plaatsen van mega windturbines zal bovendien onherstelbare schade veroorzaken aan de flora en fauna van het
buitengebied van Breda, waaronder het Mastbos, de Galderse Heide en de Galderse Meren.

4397134

8

Trekvogels zullen tegen de windturbines kapot vliegen en het welzijn van reeën, vleermuizen, vogels, vossen en bosui
len is in het geding.

4397134

9

De landschappelijke uitstraling van het buitengebied van Breda zal door het plaatsen van de windturbines "verkracht
en vervuild" worden. Dat heeft vanzelfsprekend ook effect op de miljoenen bezoekers die het gebied Mastbos/Overa
jaarlijks trekt.

4397134

10

In dit gebied zijn bovendien kwetsbare objecten gevestigd. Denk daarbij aan horeca, bed and breakfasts, stalhouderij,
campings en dergelijke.

4397134

11

Met de voorliggende plannen is niet aangetoond dat de komst van de windturbines veilig is. Integendeel. Door het rijk
is zelfs aangegeven dat de komst van de windturbines op de betreffende locatie onveilig is. Dit niet alleen voor de bur
ger, maar ook voor de kwetsbare flora en fauna.

4397134

12

In artikel 7.7 van het inpassingsplan is vastgelegd dat de ontwikkeling van windturbines alleen maar mogelijk en toege Indiener doelt op een van de voorwaarden die wordt gehanteerd bij de wijzigingsbestaan is bij kwaliteitsverbetering van het landschap. De beoogde plaatsing van de windturbines bij het knooppunt Gal

voegdheid die in het ontwerp van het inpassingsplan was opgenomen voor de windtur-

der leveren geen kwaliteitsverbetering op van het landschap. Integendeel.

binelocatie 'E2' bij Hazeldonk. Deze voorwaarde heeft geen betrekking op de situatie

geen

bij knooppunt Galder. Bovendien is de landschappelijke aanvaarbaarheid van de
nieuwe windturbineopstelling bij knooppunt Galder beschreven in paragraaf 5.6 van
de plantoelichting.
4397134

13

De provincie is aldus niet bevoegd om deze unieke locatie te herbestemmen tot windturbinepark.

4397134

14

Toegevoegde petitie is inhoudelijk overeenkomstig met punt 48 t/m 57 van zienswijze 4395014. Zie voor beantwoor

2.3

Geen

2.8

Geen

ding zienswijze 4395014.
4395936

1

Wij, de bewoners van het pand Overaseweg XX, zijn woonachtig op deze locatie vanaf 15 maart 201 1.
Hiervoor waren wij de bewoners van het adres Overaseweg XX sinds 15 April 1991. In december 2007 hebben wij
ons aangemeld voor het project Buitenwonen aan de linten van de Gemeente Breda. Buitenwonen aan de linten is een
rood voor groenconstructie. Volgens dit beleid kan een initiatiefnemer uitsluitend binnen geselecteerde deelgebieden
van het buitengebied van Breda bouwen
(of uitbreiden) als deze ook investeert in de kwaliteitsverbetering van het buitengebied. De initiatiefnemer moet daarbij
voldoen aan de voorwaarden die de provincie stelt. De investering in de kwaliteitsverbetering van het buitengebied
kwam neer op een financiële bijdrage van C140.000,- excl. BTW. Deze bijdrage hebben wij voldaan. Na een lange
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2.3 en 3.2.6

Geen

2.3 en 3.2.5

Geen

3.2.4

Geen

2.3

Geen

2.8

Geen

Alle bewoners van buurtschap Overa zijn om die reden tegen de komst van de mega windturbines.

De petitie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Geen

Zodoende hebben deze bezorgde burgers bijgaande petitie tegen de komst van de mega windturbines voor akkoord

Zie voor beantwoording petitie punt 48 t/m 57 van zienswijze 4395014.

procedure hebben wij een bouwtitel voor een
buitenwoning aan de linten ontvangen en hebben wij een nieuwe woning gerealiseerd op het adres Overaseweg XX te
Breda.
Op het moment dat de bouwvergunning door de Gemeente Breda is afgegeven , 1 maart 2012, waren de plannen
voor de mega windturbines nog niet bekend/ in de maak. Waren wij op dat moment wel op de hoogte van deze plan
nen, dan hadden wij deze investering nooit gedaan. Onze nieuwe woning zal door de plaatsing van deze mega wind
turbines aanzienlijk in waarde verminderen. Hierbij nog niet gesproken over het woongenot dat aanzienlijk zal vermin
deren en problemen kan opleveren voor onze gezondheid.
4395936

2

Behalve onze persoonlijke bezwaren hebben wij nog een aantal algemene bezwaren, zoals het gebied langs het
Mastbos, waar de windmolens beoogd zijn door de provincie, is een uniek natuurgebied (oudste cultuurbos van Ne
derland) met bijzondere flora en fauna. Om juist hier zware industrie, zoals mega windturbines nu eenmaal zijn, te
plaatsen, gaat lijnrecht in tegen:
De Structuurvisie Wind op Land van de Rijksoverheid;
De Structuurvisie 2010 -partiële herziening 2014- van de provincie Noord-Brabant;
De Verordening ruimte Noord-Brabant;
De duurzaamheidsvisie Breda 2030.

4395936

3

Volgens het rijk is het deel A16, ten zuiden van Breda nabij knooppunt Galder geen geschikte locatie voor windener
gie. Op die unieke locatie windturbines plaatsen tast direct de landschappelijke uitstraling van dit gebied aan.

4395936

4

Het plaatsen van windturbines op die plaats is volgens het rijk bovendien onveilig voor de bewoners en creëert aldus
grote risico's voor de volksgezondheid.

4395936

5

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is gericht op het karakter en de kwaliteit van het buitengebied. Daaruit
volgt dat het bouwen van mega windturbines in kleinschalige cultuurlandschappen, zoals Mastbos, Galderse Heide,
Galderse Meren en buurtschap Overa, niet is gewenst en volgens de provincie zelfs wordt uitgesloten.

4395936

6

Verder is voorzienbaar dat als gevolg van het plaatsen van de windturbines op die locatie het onroerend goed van de
bewoners van buurtschap Overa zal dalen tussen 30% en 50%. Dit is door terzake deskundige makelaars indicatief
aangegeven.

4395936

7

ondertekend.
4395936

8

Het plaatsen van mega windturbines zal bovendien onherstelbare schade veroorzaken aan de flora en fauna van het

3.2.6

Geen

3.2.5

Geen

3.2.4

Geen

buitengebied van Breda, waaronder het Mastbos, de Galderse Heide en de Galderse Meren. Trekvogels zullen tegen
de windturbines kapot vliegen en het welzijn van reeën, vleermuizen, vogels,
vossen en bosuilen is in het geding.
4395936

9

De landschappelijke uitstraling van het buitengebied van Breda zal door het plaatsen van de windturbines "verkracht
en vervuild" worden. Dat heeft vanzelfsprekend ook effect op de miljoenen bezoekers die het gebied Mastbos/Overa
jaarlijks trekt.

4395936

10

In dit gebied zijn bovendien kwetsbare objecten gevestigd. Denk daarbij aan horeca, bed and breakfasts, stalhouderij,
campings en dergelijke. Met de voorliggende plannen is niet aangetoond dat de komst van de windturbines veilig is.
Integendeel. Door het rijk is zelfs aangegeven dat de komst van de windturbines op de betreffende locatie onveilig is.
Dit niet alleen voor de burger, maar ook voor de kwetsbare flora en fauna.

4395936

11

In artikel 7.7 van het inpassingsplan is vastgelegd dat de ontwikkeling van windturbines alleen maar mogelijk en toege Indiener doelt op een van de voorwaarden die wordt gehanteerd bij de wijzigingsbestaan is bij kwaliteitsverbetering van het landschap De beoogde plaatsing van de windturbines bij het knooppunt Gal

voegdheid die in het ontwerp van het inpassingsplan was opgenomen voor de windtur-

der leveren geen kwaliteitsverbetering op van het landschap. Integendeel.

binelocatie 'E2' bij Hazeldonk. Deze voorwaarde heeft geen betrekking op de situatie

Geen

bij knooppunt Galder. Bovendien is de landschappelijke aanvaarbaarheid van de
nieuwe windturbineopstelling bij knooppunt Galder beschreven in paragraaf 5.6 van
de plantoelichting.
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4394516

1

Als bewoners van het Buurtschap Overa hebben wij aan alle randvoorwaarden, dan wel regelgeving voldaan en hier

2.3

Geen

2.3

Geen

Van de totaal ontvangen substantiële bijdrage van alle initiatiefnemers is niets terug te zien aan de kwaliteitsverbetering 2.3

Geen

door veel moeten investeren in de woon- en leefomgeving, het milieu en het behoud van de landschappelijke waarde
van het buitengebied. Helaas constateren wij wederom dat wat de gemeente/provincie ons oplegt, in dit geval betreft
het de cultuur-historische en landschappelijke waardes, zij deze zelf niet uitvoert of handhaaft of te wel aan hun laars
lapt.
Ook de gemeente en de provincie moeten zich houden aan de randvoorwaarden en regelgeving zoals zij deze aan
de bewoners van het Buurtschap Overa oplegt.
4394516

2

De gemeente en de provincie hebben mede de verantwoordelijkheid om voor de volgende generatie de cultuurhistori
sche en landschappelijke waardes en de noodzakelijke ruimtelijke kwaliteit van de bebouwingslinten in het buitenge
bied te garanderen voor nu en in de toekomst.

4394516

3

van het buitengebied. Het plaatsen van drie windmolens draagt zeker beslist niet bij in de gestelde kwaliteitsverbete
ring van het buitengebied.
4394516

4

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4395014

1

Allereerst merken cliënten op dat in het inpassingsplan, hierna te noemen "inpassingsplan" bij het Plan Mastbos/Overa

In het oPIP zijn de drie windturbines ter hoogte van knooppunt Galder opgenomen zo

drie windturbines zijn ingetekend en het milieueffectenrapport van 24 mei 201 8 (versie 1.2), hierna te noemen "MER"

als deze deel uitmaken van het voorkeursalternatief (VKA). Het VKA is mede bepaald

bij het Plan Mastbos/Overa uitgaat van vier windturbines.

op basis van 1 1 onderzochte MER-alternatieven. In een aantal van de onderzochte

Deze stukken zijn aldus tegenstrijdig aan elkaar, hetgeen bewijst dat het Plan Mastbos/Overa bepaald niet zorgvuldig

MER-alternatieven is inderdaad ook een opstelling van 4 windturbines ter hoogte van

tot stand is gekomen.

knooppunt Galder onderzocht.

Aan de hand van een aantal thema's zal hierna de zienswijze van cliënten worden toegelicht. In deze zienswijze wor

Ter kennisname

4395014

2

Geen

Geen

den cliënten overigens gesteund door 129 personen. Deze personen hebben de petitie "petitie tegen de beoogde
windturbines nabij buurtschap Overa" voor akkoord ondertekend.
Iedereen is tegen het Plan Mastbos/Overa!
Deze petitie is als bijlage 1 gehecht aan deze zienswijze. De Ínhoud van die petitie dient als hier woordelijk herhaald
en ingelast te worden beschouwd.
4395014

3

Door de Provincie Noord-Brabant is met dagtekening 1 3 juni 201 8 een niet-geadresseerde brief gericht "aan de bewo 2.6

Geen

ners van dit pand" rondgestuurd.
Het is cliënten bekend dat deze brief niet alle burgers heeft bereikt. Er zijn daarnaast burgers die de brief ongeopend
en/of ongelezen weggegooid hebben, omdat die burgers in de veronderstelling verkeerden dat de ínhoud van die
brief geen formele aankondiging zou bevatten of anderszins belangrijk zou zijn. Ingrijpende (planologische) aanpas
singen of wijzigingen gericht op een rechtsgevolg worden door of namens de overheid immers kenbaar gemaakt mid
dels een te naam gestelde brief aan de burger.
Uit oogpunt van zorgvuldigheid is een dergelijke gang van zaken ook te begrijpen. Door in de voorliggende aangele
genheid kennelijk bewust af te wijken van dat gangbare beleid, terwijl er ingrijpende en verstrekkende veranderingen
worden aangekondigd in de brief van 1 3 juni 201 8, handelt de provincie jegens de burger uiterst onzorgvuldig en
willekeurig. Daarbij is ook de timing van de brief veelzeggend. De provincie weet, althans behoort te weten, dat het nu
in Brabant vakantie is. Veel burgers zijn aldus in deze periode buitenshuis aan het genieten van een welverdiende va
kantie. Door juist in deze periode de briefte versturen en de termijn voor indiening van een zienswijze te bepalen, ge
tuigt evenmin van zorgvuldig overheidsoptreden. In dat opzicht heeft de provincie iedere schijn tegen!
4395014

4

Het behoeft geen nader onderzoek of betoog dat dergelijke hoge mega windturbines direct het landschap verstoren,

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

2.8

Geen

de woon- en leefomgeving aantasten, leiden tot geluidhinder en uitzichtverlies, slagschaduw en lichtschittering. In het
verlengde daarvan is voorzienbaar dat alle burgers in het buitengebied van Breda schade zullen gaan lijden door het
Plan Mastbos/Overa.
4395014

5

Een ander reëel risico voor de toekomst is dat niemand meer wil wonen, leven, recreëren of ontspannen onder het ge
suis, gezoem en de slagschaduw van windmolens met een tiphoogte van 210 meter! Huizen worden onverkoopbaar
en de horeca, bed and breakfasts, campings en stalhouderij zullen vermoedelijk rode cijfers gaan draaien.
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Nr.

4395014

6

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Het Plan Mastbos/Overa creëert aldus onnodig veel schade en onrust bij de burger. Dit verklaart dat er geen maat

Ter kennisname

Geen

schappelijk draagvlak is bij uitvoering van het plan. De petitie geeft daar blijk van.
4395014

7

Daarnaast is Plan Mastbos/Overa ook in strijd met het ambitieniveau van de provincie Noord-Brabant zelf, die name

2.3

Geen

2.3

Geen

2.3

Geen

Het Plan Mastbos/Overa staat niet alleen haaks op de uitgesproken ambitie van de provincie Noord-Brabant als gefor 2.3

Geen

lijk inhoudt dat de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant verbeterd dient te worden.
4395014

8

De Rood voor Groen regeling stimuleert een zorgvuldig ruimtelijk gebruik van het buitengebied. De eigenaren van de
Rood voor Groen kavels mochten er aldus gerechtvaardigd op vertrouwen dat de landschapskwaliteit van het buiten
gebied van Breda niet vervuild zou worden met mega windturbines.

4395014

9

Nadat de overheid miljoenen aan leges heeft geïncasseerd in verband met de Rood voor Groen kavels en omgevingsvergunningen en de burgers conform de structuurvisie flink hebben geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van hun
Rood voor Groen kavel, komt die provincie Noord-Brabant opeens met het plan om juist die locatie te "verkrachten" en
te "vervuilen" met zware industrie, te weten mega windturbines met een tiphoogte van 210 meter op 500 meter van
een woonwijk en op minder dan 50 meter van het bekendste cultuurbos van Nederland.

4395014

10

muleerd in de voornoemde structuurvisie. Het creëert onnodig veel schade. De gedane investeringen in de Rood voor
Groen kavels gaan als gevolg van het plan direct teniet en
worden aldus ontnomen door het -onder de gegeven omstandigheden- onrechtmatig handelen van de provincie
Noord-Brabant.
4395014

11

Alleen al de waardedaling van het onroerend goed van cliënten is door de ingeschakelde terzake deskundige make
laars De Boer Storimans

å

Partners en Schonk Schul

å

2.8

Geen

3.2.5 en 3.2.6

Geen

2.1

Geen

2.3

Geen

2.3

Geen

2.3

Geen

Compagnie makelaars geraamd op 40“^ tot 50“^ van de hui

dige verkoopwaarde.
Voor die financiële schade houden cliënten de provincie Noord-Brabant hierbij uitdrukkelijk aansprakelijk. Een gewaar
schuwd man telt voor twee!
4395014

12

Veel groter nog is de schade die het Plan Mastbos/Overa veroorzaakt aan het landelijk buitengebied in Breda. Die
schade zal echt onherstelbaar zijn voor flora en fauna en het landschappelijk karakter van het buitengebied van
Breda.

4395014

13

De provincie kan deze ernstige bezwaren van mens en natuur niet wegwuiven met enkel een paar kW meer of minder.
Niet de financiën van de provincie Noord-Brabant mogen in dat opzicht prevaleren, maar de woon- en leefomgeving
voor de burger en het behoud van de natuur!

4395014

14

Het beleid van de Rijksoverheid is zodoende ten aanzien van windturbines niet voor meerdere uitleg vatbaar. De
boodschap is: lagere overheden, plaats geen windturbines in het unieke buitengebied ten zuiden van Breda. Mega
windturbines op die unieke locatie, nabij knooppunt Galder, veroorzaken
immers schade voor mens en natuur en dat wil het rijk voorkomen.
Ook de provincie Noord-Brabant heeft in diverse provinciale stukken beleid uitgestippeld om geen windturbines te
plaatsen in kleinschalige cultuurlandschappen, zoals het landelijk buitengebied ten zuiden van Breda. Cliënten zullen
dit verder toelichten.

4395014

15

Het Plan Mastbos/Overa is niet gesitueerd bij grootschalige bedrijven en het Plan Mastbos/Overa is evenmin gelegen
in het stedelijk concentratiegebied van Noord-Brabant. Reeds om die reden past het Plan Mastbos/Overa niet in de
structuurvisie van de provincie Noord-Brabant.
Verder staat vast dat het Plan Mastbos/Overa niet voorzien is in een zeekleigebied, zodat ook om die reden het Plan
Mastbos/Overa niet beantwoordt aan de structuurvisie 2010.

4395014

16

Die voorwaarden luiden:
a. Sprake is van een ligging langs een grootschalige infrastructuurlijn.
Het Plan Mastbos/Overa voldoet niet aan deze voorwaarde, omdat de beoogde windturbines niet
langs de A1 6 zijn gesitueerd!
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Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

4395014

17

b. De gemeente die het aangaat hebben vastgelegd deze infrastructuurlijn te willen gebruiken als

2.3

Geen

2.3

Geen

2.3

Geen

2.3

Geen

2.3

Geen

2.5

Geen

2.5

Geen

ontwikkelas voor windturbines;
Knooppunt Galder is door de gemeente Breda slechts enkel en alleen aangemerkt als zoekgebied. Uit niets blijkt dat
door de gemeente Breda is vastgelegd om de A16 te willen gebruiken
als ontwikkelas voor windturbines. Ook aan voorwaarde b is zodoende niet voldaan!
4395014

18

c. Uit onderzoek blijkt dat er langs deze infrastructuurlijn reële ruimtelijke mogelijkheden zijn voor windturbines;
Het Plan Mastbos/Overa biedt geen reële ruimtelijke mogelijkheden, zonder onherstelbare schade voor mens en na
tuur.

4395014

19

d. De windturbines in de nabijheid en evenwijdig aan of in clusterverband langs de infrastructuurlijn worden gebouwd;
De beoogde windturbines nabij knooppunt Galder zijn niet gesitueerd in clusterverband langs de A1 6, zodat ook niet
aan voorwaarde d van lid 2 van artikel 33 van de Verordening is voldaan.

4395014

20

In de Toelichting op de Verordening staat het volgende, ik citeer:
'Waf betreft windturbines in het buitengebied vindt de provincie het belangrijk dat de ontwikkeling daarvan aansluit bij
het karakter en de kwaliteit van het landschap in Noord-Brabant.
Daaruit volgt dat het bouwen van windturbines in kleinschalige cultuurlandschappen van Brabant niet gewenst is en
wordt uitgesloten.''
Het Plan Mastbos/Overa is gelegen in het kleinschalige cultuurlandschap Overa en op enkele meters van het bekend
ste cultuurbos van Nederland. Daaruit volgt dat het plaatsen van mega windturbines met een tiphoogte van 210 meter
in dit unieke stukje buitengebied van Noord-Brabant niet gewenst is.
Dat volgt met zoveel woorden uit de Toelichting op de Verordening van de provincie Noord-Brabant zelf.
Zware industrie, zoals mega windturbines, passen bovendien niet bij het karakter en de kwaliteit van
dit landschap ten zuiden van Breda. Het tegendeel kan de provincie niet met droge ogen beweren.

4395014

21

Volgens het eigen beleid van de provincie Noord-Brabant, zoals hiervoor beschreven, is er zodoende maar één optie.
Het Plan Mastbos/Overa moet per direct worden ingetrokken!
Dit intrekken van het Plan Mastbos/Overa heeft de volledige instemming van de gemeente Breda, als de provincie
Noord-Brabant tenminste het beleid van de gemeente Breda volgt.

4395014

22

De gemeente Breda heeft in de "Duurzaamheidsvisie Breda 2030" beleid en visie vastgesteld over toekomstige duur
zaamheid. Uitgangspunt is volgens deze visie enerzijds grote klappen maken met de duurzaamheidsambitie en ander
zijds de overlast van burgers zoveel moqeliik voorkomen.
Cliënten ondersteunen en onderschrijven deze visie van de gemeente Breda volledig. De overlast die cliënten zullen
gaan ondervinden van de mega windturbines, zoals geluidhinder, slagschaduw, gezondheidsklachten en een onveilig
gevoel moet inderdaad voorkomen worden.

4395014

23

Het Plan Mastbos/Overa heeft daarnaast geen maatschappelijk draagvlak. Dit volgt onder andere uit de petitie die is
gehecht aan deze zienswijze. Bovendien wordt dit erkend in de MER, zoals blijkt uit hetgeen staat vermeld op pagina
56 en 57 van dat rapport. De geënquêteerde en geïnterviewde burgers hebben de volgende wensen kenbaar ge
maakt ten aanzien van windturbines:
- De afstand tot woningen vinden de geënquêteerden het belangrijkste aspect bij de plaatsing van windmolens, ge
volgd door afstand tot natuurgebieden, de energieopbrengst van de
windmolens, de hoogte van de windmolens en de opstelling van de windmolens;
- Een lijnopstelling, zowel korte lijn als lange lijn heeft de voorkeur;
- De meest geschikte locatie voor windenergie vindt men in industriegebied en zeekleigebied;
- Men vraagt speciaal aandacht om overlast bij woningen te voorkomen.
Alle uitkomsten waar de burger op tegen is, zoals puntsgewijs aangehaald, zijn opmerkelijk genoeg juist verenigd in
het Plan Mastbos/Overa. Zodoende ligt het voor de hand dat er voor het Plan Mastbos/Overa geen maatschappelijk
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3.2.4

Geen

3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

De eventuele komst van de windturbines is bovenal uiterst onveilig voor de meer dan 500.000 unieke gasten die jaar

Indiener doelt op een van de voorwaarden die wordt gehanteerd bij de wijzigingsbe-

Geen

lijks deze restaurants, bed and breakfasts, campings, stalhouderij en manege bezoeken.

voegdheid die in het ontwerp van het inpassingsplan was opgenomen voor de windtur-

draagvlak is.
De burgers van de provincie Noord-Brabant willen immers geen windturbines en zeker geen mega windturbines in het
landelijk buitengebied ten zuiden van Breda, naast buurtschap Overa!
4395014

24

Restaurant Huis den Deijl en pannekoekenrestaurant Dennenlucht, alsmede de campings en de bed and breakfasts,
allemaal gelegen in buurtschap Overa, zijn zogenoemde kwetsbare objecten.
Het terras en de speeltuin van restaurants Huis den Deijl en Dennenlucht zijn gelegen op een afstand van zo'n 500
meter van de beoogde windturbines. Dagelijks, vanaf 09:00 uur zijn er veel gasten aanwezig op het terras en in de
speeltuin van deze restaurants.

4395014

25

De mega windturbines met een tiphoogte van 210 meter zullen vanzelfsprekend veel schade veroorzaken, zoals hin
der van geluid en slagschaduw. Bovenal zullen deze hoge windturbines het uitzicht van de gasten van restaurants, bed
and breakfasts, campings, stalhouderij en manege in negatieve zin beïnvloeden.

4395014

26

binelocatie 'E2' bij Hazeldonk. Deze voorwaarde heeft geen betrekking op de situatie

4395014

27

Gelet op het bepaalde in artikel 7.7 van het inpassingsplan is de provincie in zo'n situatie niet bevoegd om de bestem

bij knooppunt Galder. Bovendien is gebleken dat nieuwe windturbineopstelling bij

ming windturbines te vergunnen. Er is immers niet aangetoond dat kan worden voldaan aan de veiligheidsnormen voor

knooppunt Galder voldoet aan de wettelijke normen voor veiligheid, geluid en slag

kwetsbare objecten, geluid en slagschaduwhinder.

schaduw, zoals is beschreven in hoofdstuk 5 van de plantoelichting.

Evenmin kan staande worden gehouden dat de beoogde ontwikkelingen gepaard gaan met kwaliteitsverbetering van

Indiener doelt op een van de voorwaarden die wordt gehanteerd bij de wijzigingsbe-

het landschap, zoals opgenomen in artikel 3.2 van de Verordening ruimte Noord-Brabant. Het Plan Mastbos/Overa

voegdheid die in het ontwerp van het inpassingsplan was opgenomen voor de windtur-

voldoet dus niet aan het bepaalde in artikel 7.7 onder e van het inpassingsplan.

binelocatie 'E2' bij Hazeldonk. Deze voorwaarde heeft geen betrekking op de situatie

geen

bij knooppunt Galder. Bovendien is de landschappelijke aanvaarbaarheid van de
nieuwe windturbineopstelling bij knooppunt Galder beschreven in paragraaf 5.6 van
de plantoelichting.
4395014

28

In de MER wordt bevestigd dat het Plan Mastbos/Overa extra geluidsemissie naar de omgeving zal creëren. Die ge

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

3.2.1

Geen

luidsemissie voldoet volgens de MER aan de toegestane norm, te weten 47 dB overdag en 42 dB in de nacht.
4395014

29

Zoals hiervoor is toegelicht, is volgens het rijk knooppunt Galder nabij de A16 geen geschikte locatie voor windturbi
nes, dit onder meer vanwege cumulatie van geluid.
De cumulerende geluidsbronnen zijn snelweg, HSL lijn en mega windturbines.

4395014

30

Het is een feit van algemene bekendheid dat een vermeerdering van de 3 dB leidt tot een verdubbeling van het geluid.
Dit betekent concreet voor cliënten dat bij realisatie van het Plan
Mastbos/Overa de wettelijk maximaal toegestane geluidsemissie met voeten wordt getreden hetgeen levensgevaarlijk
is.
Alle geleerden in de wereld zijn het er bovendien over eens dat bij de combinatie van snelweg, hogesnelheidslijn
(spoor) en mega windturbines sprake zal zijn van cumulatie van geluid die een negatief effect heeft op de volksge
zondheid.
Het is een wettelijke eis om plannen als het Plan Mastbos/Overa op dit punt goed en deugdelijk door te rekenen en in
dat opzicht geen enkel risico te lopen. De volksgezondheid heeft in Nederland meer prioriteit dan enkele megawatts.
Dit geldt kennelijk niet voor het Plan Mastbos/Overa en de positie van cliënten.

4395014

31

De cumulatie van geluid is in de voorliggende zaak niet berekend, zo staat letterlijk in de MER. De MER voldoet aldus
niet aan de wettelijke vereisten, zodat ook om die reden het Plan Mastbos/Overa direct in de prullenmand moet ver
dwijnen.

4395014

32

Daarnaast is het echt schandalig te noemen dat de provincie NoordïBrabant de volksgezondheid van haar burgers in
het buitengebied Overa niet serieus neemt.
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In tegenstelling tot hetgeen indiener inbrengt, neemt de provincie de volksgezondheid
van al haar inwoners zeer serieus. Er zijn echter in het kader van dit plan geen nega
tieve effecten op de volksgezondheid in het buitengebied Overa te verwachten.
4395014

33

Alle objectieve indicatoren wijzen erop dat het Plan Mastbos/Overa extra geluidsemissie zal veroorzaken, doordat er

3.2.1 en 3.2.2

Geen

reeds geluidsoverlast is vanwege de snelweg en het spoor. De gezondheid van cliënten is aldus in het geding.
4395014

34

Aan de provincie Noord-Brabant de publieke taak om cliënten tegen die geluidsoverlast te beschermen.

3.2.2

Geen

4395014

35

Dat er ontoelaatbare geluidsoverlast zal gaan ontstaan in de directe woonomgeving van cliënten blijkt bovendien ob

3.2.2

Geen

3.2.1

Geen

jectief uit het feit dat op zo'n 500 van hun woonhuis mega windturbines worden geplaatst met een tiphoogte van 210
meter. Er is geen deskundige te vinden die durft te beweren dat deze hoogte van de mega windturbines in combinatie
met de feítelijke afstand tot het woonhuis van cliënten niet zal leiden tot ontoelaatbare geluidsoverlast voor cliënten.
4395014

36

In de MER kan dan wel worden gesuggereerd dat de mega windturbines geen enkele invloed zouden hebben op de
gezondheid van cliënten, maar ook dit wordt op geen enkele wijze onderbouwd en/of bewezen.

4395014

37

Gelet op de afstand tussen de woning van cliënten en de mega windturbines (ca. 500 meter) staat verder objectief vast 2.3 en 3.2.3

Geen

dat cliënten dagelijks hinder ondervinden als gevolg van slagschaduw. Door het rijk is reeds gewezen op dit risico en
juist om die reden heeft het rijk geoordeeld dat knooppunt Galder
geen geschikte locatie is om windturbines te plaatsen.
4395014

38

Provincie Noord-Brabant laat uw burgers niet vallen voor een paar kW en bescherm cliënten tegen slagschaduw!

3.2.3

Geen

4395014

39

Windturbines met een tiphoogte van 210 meter zijn, en dat behoeft geen inhoudelijke toelichting, zichtbepalend. Dit

3.2.5

Geen

Geen

geldt zeker voor een landelijke omgeving als die van buurtschap Overa. Dergelijke obstakels op een afstand van 500
meter van een woonhuis veroorzaken daarnaast uitzichtverlies.
Naast geluids- en slagschaduwoverlast zullen de beoogde windturbines aldus ook visuele overlast veroorzaken voor
cliënten en de overige burgers van buurtschap Overa. De beoogde windturbines kennen géén aanvaardbare land
schappelijke uitstraling.
Ook dit is niet acceptabel voor cliënten.
4395014

40

Het rijk heeft onderkend dat het Plan Mastbos/Overa voorziet in veiligheidsrisico's voor de burgers ten aanzien van de

De windturbines zullen geen significante impact t hebben op het Groepsrisico, gezien

veiligheid. Die risico's zien op beperkingen door de rijksweg A16 en spoorweg HSL. Bij het spoor is het GR zelfs bo

de impact van de windturbines. Uit verschillende studies is ook naar voren gekomen

ven de oriëntatiewaarde, zo blijkt uit tabel 23 van de MER.

dat windturbineparken in de nabijheid van Rijkswegen altijd ruimschoots aan de
groepsrisiconorm wordt voldaan.

4395014

41

Een ander veiligheidsaspect om het Plan Mastbos/Overa niet uit te voeren, is volgens het rijk de radarverstoring van

De windmolens op knooppunt Galder vallen buiten de invliegfunnel zoals valt te zien

vliegveld Woensdrecht.

in Bijlage K (Belemmeringenkaart) van het MER.

Cliënten voegen daaraan toe dat tevens de militaire vliegtuigen van vliegveld Gilze-Rijen de aanvliegroute hebben bo

Wettelijk is vastgelegd dat Defensie adviseert over de radarverstoring en niet over

ven het gebied ten zuiden van Breda.

landsveiligheid.

Een deel van het Mastbos fungeert bovendien als oefenterrein voor militairen, zodat het Plan Mastbos/Overa zelfs

2.10, 4.2.4 en 4.2.6.

Geen

onze landsveiligheid in gevaar brengt.
Ook met deze veiligheidsaspecten is bij de totstandkoming van het Plan Mastbos/Overa géén rekening gehouden.
4395014

42

Ten slotte zal ik namens cliënten nog ingaan op de financiële keerzijde van het inpassingsplan, meer in het bijzonder

Niet valt in te zien op welke wijze het vaststellen van dit inpassingsplan het provincie

het Plan Mastbos/Overa.

bestuur in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de

Het inpassingsplan voorziet niet in een financiële compensatie van de burger, terwijl voorzienbaar is dat de burger

Rechten van de mens. Wanneer indiener meent dat door het toekennen van de nieuwe

schade zal lijden doordat de overheid als gevolg van het Plan Mastbos/Overa direct ingrijpt in de eigendomsrechten

bestemmingen in het inpassingsplan hij een nadeliger positie komt te verkennen, staat

geen

van de burger. Artikel 1, eerste protocol, EVRM (artikel 1 ep EVRM) biedt bescherming tegen dergelijke inmenging van het hem vrij om daarvoor een verzoek tot planschade in te dienen. Verwezen wordt
4395014

43

de overheid aan de burger. Die bescherming roepen cliënten uitdrukkelijk in!

naar paragraaf 2.8 uit de algemene beantwoording.

Aan het vereiste van een fair balance is niet voldaan, indien er sprake is van een individuele en disproportionele last

Het inpassingsplan is het resultaat van een integrale belangenafweging waarbij zoveel

voor de betrokken burger. Daarbij dienen alle omstandigheden van het

als mogelijk rekening is gehouden met de belangen van omwonenden. Het bieden van

individuele geval in ogenschouw te worden genomen.

financiële compensatie is daarbij niet aan de orde.

geen

Gelet op vorenstaande feiten en omstandigheden, afzonderlijk en in samenhang bezien, zijn cliënten van mening dat
er aan hun zijde sprake is van een individuele en disproportionele last waarvoor geen enkele financiële compensatie is
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Ter voorkoming van onherstelbare schade aan natuur en mens verzoeken cliënten uw provincie om het Plan Mast-

2.8 en 3.2.6

Geen

bos/Overa niet uit te voeren. Dat Plan Mastbos/Overa is in strijd met wet- en regelgeving en voor dat plan is géén

In tegenstelling tot hetgeen indiener aangeeft, is het inpassingsplan is niet in strijd met

maatschappelijk draagvlak. Dit voorkomt tevens financiële schade aan de zijde van cliënten, voor welke schade uw

wet- en regelgeving en kent het plan een breed maatschappelijk draagvlak.

provincie ten volle aansprakelijk is.

Zie eerdere opmerking van indiener onder punt 6 met betrekking tot veiligheid en ge

Nog belangrijker is dat door het intrekken van het Plan Mastbos/Overa cliënten niet blootgesteld worden aan een on

zondheid.

opgenomen in het inpassingsplan.
Ook om deze juridische reden kan het inpassingsplan niet in stand blijven.
4395014

44

gezonde en onveilige situatie.
4395014

45

De mega windturbines zullen direct negatieve invloed hebben op het welzijn van dieren, zoals bosuilen, trekvogels,

3.2.6

Geen

3.2.1

Geen

ooievaars, reeën en vossen. Onbegrijpelijk dat de overheid de "kwetsbare
natuur" blootstelt aan de gevaren van windturbines.
4395014

48

De ondergetekenden hebben kennis genomen van de beoogde plaatsing van drie windturbines met een tiphoogte van
210 meter, zoals aangegeven op de foto die is gehecht aan deze petitie.
Wij zijn tegen plaatsing van deze windturbines. Deze windturbines beïnvloeden in negatieve zin ons leefgenot.
Niet limitatief heeft de plaatsing van de windturbines voor ons de volgende nadelige gevolgen:

4395014

49

Uitzichtverlies;

3.2.5

Geen

4395014

50

Geluidhinder;

3.2.2

Geen

4395014

51

Slagschaduw en lichtschittering;

3.2.3

Geen

4395014

52

Verstoring landschap;

3.2.5

Geen

4395014

53

Aantasting woon- en leefomgeving;

3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 en 3.2.5

Geen

4395014

54

Aantasting veiligheid en gezondheid;

3.2.4

Geen

4395014

55

Omzetderving (voor de aanwezige horeca-aangelegenheden).

2.8

Geen

4395014

56

Daarnaast zal de waarde van ons onroerend goed, gelegen nabij de beoogde situering van de windturbines, aanzien 2.8

Geen

lijk in waarde afnemen. De geraadpleegde makelaarskantoren De Boer, Storimans Ä Partners Makelaars- en Assuran
tiekantoor B.V. en Schonck, Schul S Compagnie Makelaardij B.V. hebben in dat verband indicatief een waardedaling
aangegeven van tussen de 30^) en 50^) van de huidige (verkoop)waarde.
4395014

57

Om deze redenen zijn wij tegen de plaatsing van de drie windturbines nabij onze buurt Overa. Wij ondersteunen vol

Ter kennisname

Geen

ledig de bezwaren van onze buurtgenoten die een zienswijze indíénen tegen het ontwerp inpassingsplan dat thans tot
en met 30 juli 201 8 ter inzage ligt.
4397159

1

hiermede mijn bezwaar op de plaatsing van windmolens van 220 meter hoog op een afstand van 400 meter van onze Windmolens in het inpassingsplan hebben een maximale bouwhoogte van 210 m. De
woning ik doel hier mee op

Geen

minimale afstand tot de woningen wordt bepaald door de 47 Lden en 41 Lnight-contour uit het activiteitenbesluit. M.a.w. deze geluidsnormen bepalen of de afstand tot uw
woning aanvaardbaar is

4397159

2

de te verwachten horizon vervuiling.

3.2.5

Geen

4397159

3

geluids overlast.

3.2.2

Geen

4397159

4

waarde daling van onze woning.

2.8

Geen

4397159

5

verkrachting van natuur

3.2.6

Geen

4397159

6

en geen verfraaien maar een last voor het mastbos.

3.2.6

Geen

4397159

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4397186

1

De windmolens staan veel te dicht bij ons huis. De afstand zou (volgens het Bewonersplatvorm Voor De Wind West-

De wet kent geen afstandseisen voor windturbines en woningen. De plaatsing van

Geen

Brabant) minimaal 850 tot 1500 m moeten zijn.

windturbines moet voldoen aan normen omtrent geluid en slagschaduw, ongeachte de
afstand. Zie 3.2.2 en 3.2.3

4397186

2

Het heeft tot gevolg dat we opnieuw extra overlast krijgen van geluid, slagschaduw en horizonvervuiling.

3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

4397186

3

Bij een toekomstige verkoop zal onze woning aanzienlijk minder waard zijn.

2.8

Geen
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Kenmerk

Nr.

4397186

4

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van de 3 windturbines bij knooppunt Galder. Er zijn op deze locatie 3 windturbi

2.4 en 2.5

Geen

2.8

Geen

2.9, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

De windmolens staan veel te dicht bij ons huis. De afstand zou (volgens het Bewonersplatvorm Voor De Wind West-

De wet kent geen afstandseisen voor windturbines en woningen. De plaatsing van

Geen

Brabant) minimaal 850 tot 1500 m moeten zijn.

windturbines moet voldoen aan normen omtrent geluid en slagschaduw, ongeachte de

nes gepland waarvan er 1 wel erg dicht bij onze woning komt te staan.
Ik eis dat deze op een andere locatie worden ingepast waar ze minder overlast geven of deze te laten vervallen.
4397186

5

Als de plannen doorgezet worden en er toch windturbines worden geplaatst bij knooppunt Galder zal onze woning
aanzienlijk minder waard worden bij een toekomstige verkoop, omdat het minder aantrekkelijk wordt om er te wonen
door de extra overlast van geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Gerenommeerde makelaarskantoren zoals De
Boer, Storimans & Partners Makelaars- en Assurantiën kantoor B.V. en Schonck, Schul & Compagnie Makelaardij B.V.
hebben indicatief een waardedaling aangegeven tussen 30% en 50%.
Deze waardedaling dient volledig te worden gecompenseerd.

4397186

6

Ons woongenot wordt opnieuw aangetast als de windturbines toch worden geplaatst door de genoemde oorzaken
van extra geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Omdat velen van de energieopbrengst zullen profiteren is het on
redelijk dat wij enkel de nadelen en overlast zullen ervaren.

4397200

1

afstand. Zie 3.2.2 en 3.2.3
4397200

2

Het heeft tot gevolg dat we opnieuw extra overlast krijgen van geluid, slagschaduw en horizonvervuiling.

3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

4397200

3

Bij een toekomstige verkoop zal onze woning aanzienlijk minder waard zijn.

2.8

Geen

4397200

4

Ik maak bezwaar tegen het plaatsen van de 3 windturbines bij knooppunt Galder. Er zijn op deze locatie 3 windturbi

2.4 en 2.5

Geen

2.8

Geen

2.9, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

Ter kennisname

Geen

2.4 en 2.5

Geen

nes gepland waarvan er 1 wel erg dicht bij onze woning komt te staan.
Ik eis dat deze op een andere locatie worden ingepast waar ze minder overlast geven of deze te laten vervallen.
4397200

5

Als de plannen doorgezet worden en er toch windturbines worden geplaatst bij knooppunt Galder zal onze woning
aanzienlijk minder waard worden bij een toekomstige verkoop, omdat het minder aantrekkelijk wordt om er te wonen
door de extra overlast van geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Gerenommeerde makelaarskantoren zoals De
Boer, Storimans &amp; Partners Makelaars- en Assurantiënkantoor B.V. en Schonck, Schul &amp; Compagnie Make
laardij B.V. hebben indicatief een waardedaling aangegeven tussen 30% en 50%.
Deze waardedaling dient volledig te worden gecompenseerd.

4397200

6

Ons woongenot wordt opnieuw aangetast als de windturbines toch worden geplaatst door de genoemde oorzaken
van extra geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Omdat velen van de energieopbrengst zullen profiteren is het on
redelijk dat wij enkel de nadelen en overlast zullen ervaren.

4396394

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4396394

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4394478

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4394950

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4394950

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4394821

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4394821

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4395972

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4395715

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4395715

2

Ik, woonachtig in buurtschap Overa ben om die reden tegen de komst van de mega windturbines. Zodoende heb ik en
mijn medebuurtgenoten deze bijgaande petitie tegen de komst van de mega windturbines voor akkoord ondertekend.

4395715

3

4397173

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.
Het is onduidelijk, niet verklaard en niet te verklaren waarom er verplaatsing van de eerder geprojecteerde windmo
lens heeft plaats gehad. Niet te verklaren omdat de windmolens aanvankelijk langs de snelwegen aan de rand van
een groot industriegebied (Hazeldonk) in een zeer laag bewoonde agrarische omgeving waren bedacht en nu veel
dichter naar een veel intensiever bewoond gebied (Overa en Effen) en daarmee tevens veel dichter langs het natuuren recreatiegebied Mastbos, Galderse Heide en meren.
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Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

4397173

2

Ver dragend laagfrequent geluid dat tot wel 2000 meter afstand overlast kan geven, wordt daarmee genegeerd, ter

3.2.2

Geen

2.6

Geen

2.5

Geen

wijl wetenschappelijk is aangetoond dat dit tot gezondheidsklachten kan leiden. De gehele bevolking van Overa en
Effen zullen overlast hebben van deze geluidbelasting.
4397173

3

Onduidelijk ook omdat de communicatie en toelichting hierover op zijn minst te kort is geschoten. De voorlichting was
uiterst vaag, de website onnodig complex (data is bijna onvindbaar) en de bezwaarperiode vindt plaats midden in de
vakantieperiode in nota bene ongeadresseerde post alsof het reklame is. Dit geeft bepaald niet een goede en vertrou
wenwekkende indruk.

4397173

4

Er is niet beargumenteerd waarom nu juist voor deze volstrekt onlogische lokatie is gekozen.

4397173

5

Het gebied langs het Mastbos waar de windmolens nu gepland staan, is een uniek gebied met een bijzondere flora en

Geen

fauna. Hier zware industrie, zoals megawindturbines nu eenmaal zijn, willen plaatsen gaat lijnrecht in tegen elke vorm
van fatsoenlijk bestuur en lijdt zonder twijfel tot een ernstige aantasting van dit unieke natuurgebied.
4397173

6

Op het gebied van veiligheid wil ik u er op wijzen dat de A16 één van de drukste snelwegen van Nederland is waar

Er wordt voldaan aan de adviesafstanden van Rijkswaterstaat en ProRail.

over veel gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Tevens is dit een (HSL) spoorweg traject. Het gevaar dat er een rotor

Voor wat betreft de mate van radarverstoring wordt een radartoets uitgevoerd door

blad afbreekt, een mast omvalt en op de weg of spoorbaan beland is niet ondenkbaar, naast alle andere risico's die

TNO.

Geen

windturbines nog met zich meebrengen zoals het mogelijk verstoren van radarapparatuur van luchtvaart uit bijvoor
beeld de aanliggende vliegvelden.
4397173

7

In dit gebied is een laagvlieg zone waar defensie noodzakelijke oefeningen houdt met helicopters, het situeren van

De laagvliegroute is niet beschermd met een maximale bouwhoogte. Voor deze laag-

windturbines op deze locatie vormt een gevaar voor dit soort operaties. Ook al is hiervoor kennelijk geen regelgeving

vliegroute gelden geen planologische beperkingen.

Geen

het is een potentieel risico en het is merkwaardig dat men dit aanvaardbaar vindt.
4397173

8

Een verdere stapeling van deze risico's en overlast door slagschaduw, geluidsoverlast en visuele hinder van windturbi

3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

2.4

Geen

2.3

Geen

Het lijkt dus te gaan om geldelijk gewin ofwel subsidie en niet om het milieu en de burger dat is een verwerpelijk stand 2.6

Geen

nes is ontoelaatbaar. Een fors percentage van de bewoners zal hierdoor (meer) last krijgen van slaapproblemen en
daaruit voortvloeiende schade voor de gezondheid.
4397173

9

De politiek vraagt zich af waarom het vertrouwen van burgers in politici steeds verder afbrokkelt, dat komt doordat u
niet goed heeft geïnformeerd over de situatie bij uw gemeente in uw provincie, niemand goed heeft voorgelicht en niet
met de bewoners in de buurgemeente in dialoog bent getreden maar selectief informeert.
Informatie die u niet goed uitkomt wordt niet gemeld of ergens verstopt in een ondoorgrondelijk MER Rapport en ondui
delijke website dat hiermee verworden is tot een groot overheids rookgordijn.

4397173

10

Er wordt niet aangetoont dat het bouwen van windmolens op deze lokatie de enige optie is. Het beleid van het Rijk
gaat NotaBene uit naar grootschalige windparken in plaats van kleine en verspreid liggende parken, zoals het plan
Galder. Ook de provincie Noord-Braband heeft in diverse provinciale stukken beleid uitgestippeld om geen windturbi
nes te plaatsen in kleinschalige cultuurlandschappen, zoals het landelijk buitengebied ten zuiden van Breda. In de toe
gelicht en beschrijving van de structuurvisie Wind en Land van de Rijksoverheid, komt het Plan Galder helemaal niet
voor. Volgens het rijk is het deel bij
de A1 6, ten zuiden van Breda nabij knooppunt Galder, geen geschikte locatie voor windenergie.
Het beleid van de Rijksoverheid is zodoende ten aanzien van windturbines niet voor meerdere uitleg vatbaar. De
boodschap is: lagere overheden, plaats geen windturbines in het unieke buitengebied ten zuiden van Breda. Mega
windturbines op die unieke locatie, nabij knooppunt Galder, veroorzaken immers schade voor mens en natuur en dat
wil het rijk voorkomen. Daarnaast weet iedere bestuurder dat bijvoorbeeld windmolens op zee inmiddels een goedko
pere oplossing zijn en geen subsidie meer nodig hebben.

4397173

11

punt voor een overheid. Het doordrukken van deze plannen vraagt om onderzoek naar mogelijke belangenverstrenge
ling. Ik vind dat de plannen onafhankelijk getoetst moeten worden aan bestaande nationale en internationale afspra
ken en verdragen op het gebied van veiligheid en transport, natuurbeheer en bescherming en Europese veiligheidsnor
men ten aanzien van personen, woonomgeving en vlieg-, auto- en treinverkeer. Dit bij voorkeur door een commissie te
vormen uit daadwerkelijk onafhankelijke inhoudsdeskundigen uit binnen- en buitenland.
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Kenmerk

Nr.

4397173

12

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Tot slot wil ik u er nog op wijzen dat door het plaatsen van deze windmolens er onacceptabele overlast zal optreden

3.2.2 en 3.2.3

Geen

Als bijlage zend ik u de door de bewoners van Overa getekende petitie waarin eensgezind tegen de plaatsing van de

Toegevoegde petitie is inhoudelijk overeenkomstig met punt 48 t/m 57 van zienswijze

Geen

windmolens bezwaar wordt gemaakt.

4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

voor inwoners van de (deel) gemeenten Breda/Overa/Effen. Dit door geluids- en visuele overlast maar ook door aan
tasting van de recreatieve functie van het gebied langs het Mastbos en Galderse heide
en meren.
4397173

13

Het is onbegrijpelijk dat iedereen tegen is en u zich daar niets van aan lijkt te trekken terwijl er voldoende
alternatieve mogelijkheden voorhanden zijn!
4397173

13

Hoe denkt het provinciaal bestuur over de compensatie van voornoemde en van de vele woningen in Breda, Overa en

2.8

Geen

2.3 en 2.4

Geen

2.8

Geen

3.2.2

Geen

2.3

Geen

Geen

Effen welke hun onroerend goed substantieel in waarde zien dalen, een totale schade welke in de vele miljoenen
loopt.
De hierdoor ontstane schade en waardedaling van het woningbestand in Breda/Overa zal met alle mogelijke midde
len individueel en collectief op de Provincie worden verhaald.
4395533

1

ik snap dat er geplaats moeten worden maar kan dat op een industrieterrein of iets dergelijks dan midden in ons leef

4395533

2

We moeten alles maar goed vinden de snelweg A1 6 toen de A58 dan duwen we de HSL erbij en nu wil je er nog

en woongebied.
windturbines bijzetten ons woon en leef genot gaat zo wel erg hard achteruit zonder dat je een vergoeding krijgt want
dan val je altijd naast de boot.
Dus zou graag een schadevergoeding ontvangen als ze in ons woongebied geplaats worden maar je snap wel we
zien ze liever niet komen.
4396986

1

In de MER wordt op verschillende plaatsen de waarden 41 en 42 dB genoteerd. Naderhand ontdekte ik, dat Lnight
inderdaad 41dB moet zijn, zoals is aangegeven in infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/activiteitenbesluit/specifieke/windturbines"
Tevens werd daarbij vermeld, dat rekening dient te worden gehouden met cumulatie van geluid van windmolens,
welke in eikaars nabijheid staan, waardoor die waarde van Lnight van 41 dB lager moet worden vastgesteld door het
bevoegd gezag.

4396986

2

Daarbij een opmerking vooraf: hoe kan beredeneerd worden om windmolens te plaatsen langs de verkeersbundel van
A1 6 en HSL, met ieder zijn eigen geluidskarakteristieken, omdat van die aanwezige infrastructuur toch al overlast
wordt ondervonden door aanwonenden en dat (daarom !) de plaatsing van die paar windmolens er nog wel bij zou
kunnen.

4396986

4396986

3

4

De stelling van de Provincie, dat de "woon- en leefomgeving" van groot belang wordt geacht is nergens later in de do

De wet kent geen afstandseisen voor windturbines en woningen. De plaatsing van

cumenten meer concreet terug te vinden in maatregelen: de minimale afstanden van woningen tot windmolens is in ons

windturbines moet voldoen aan normen omtrent geluid en slagschaduw, ongeachte de

omringende landen altijd aanzienlijk groter dan hier deze omgeving, zoals bekend mag worden verondersteld,

afstand. Zie 3.2.2 en 3.2.3

Een tweede opmerking betreft de opwekking van 100 MW ingevolge het Energieakkoord langs de A16/HSL in het

2.1

Geen

2.5

Geen

2.5

Geen

kader van de opwekking van duurzame energie: die doelstelling hoeft niet uitsluitend te worden bereikt met windener
gie, zoals heel duidelijk staat aangegeven in de MER: volgens de Europese richtlijn 2009/28/EG moet 14A0 duur
zaam worden opgewekt (zie MER Beleidskader).Daartoe kunnen bijvoorbeeld ook de kilometerslange geluidsscher
men worden benut langs de HSL, waar een enorm oppervlak beschikbaar is voor het aanbrengen van zonnepanelen,
die geen lawaai maken of andere verstoringen veroorzaken voor mens of dier.
4396986

5

4396986

6

Opgemerkt moet tevens, dat van de ambitie van de gemeenteraad Breda om overlast te voorkomen als een loze kreet
moet worden gekwalificeerd bij de locatiekeuze van de 3 door de gemeenteraad toegestane windmolens.
Mij wordt thans gevraagd een zienswijze te geven over de plaatsing van een cluster van (3 of 4) windmolens in de
nabijheid van het knooppunt Galder. Maar dan rijst onmiddellijk de vraag over welke cluster van windmolens we het
hier hebben: in de brief van 13 juni 201 8 worden in de bijlage slechts 3 windmolens vermeld in een driehoeksopstelling, terwijl in de MER( www.Brabant.nl/windenergieal6), waarnaar in diezelfde brief wordt verwezen sprake is van 4
windmolens in een geheel andere opstelling, inclusief de daarbij horende geluidscontouren (hoofdstuk MER 8.2) en
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Kenmerk

Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

3.2.2

Geen

2.3

Geen

Voor het deel van de zienswijze dat toeziet op monitoring en toezicht verwijzen we

Geen

slagschaduwcontouren (hoofdstuk MER 8.3). In hoeverre individuele woningen daarvan hinder ondervinden daarente
gen is weer niets vermeld.
4396986

7

In die MER wordt conform de "wet Geluidshinder" en het "Reken- en Meetvoorschrift Geluid" voorts helemaal niets ge
zegd, wat het resultaat is van de cumulatie van het geluid van spoor HSL, weg A16/A58 en de daarbij voorziene
windmolens en wat de mogelijke consequenties daarvan zijn voor de aanwonenden.

4396986

8

Door de plaatsing van windmolens langs de verkeersbundel A16/HSL, vind ik dat een onevenredige overlast wordt
gecreëerd, waarvoor de overheid verantwoordelijk is. De vraag is gewettigd, waarom alle overlast geconcentreerd
moet worden langs deze verkeersbundel, waar al zoveel aanwonenden zijn.

4396986

9

Formeel zijn de waarden Lden en Lnight van respectievelijk 47 en 41dB genoemd in de MER een feitelijk gegeven,
maar door wie en hoe worden die jaarlijks berekende geluidswaarden gemonitord en wie/wanneer treedt op bij over

naar onze reactie onder 2.10. Afhankelijk van het type windturbine dat geplaatst

schrijding van piekwaarden?

wordt, wordt bepaald welke voorziening nodig is. Gezien de onderzoeksresultaten

Wanneer worden de molens stil gezet onder welke omstandigheden? Om overlast te voorkomen dient daarop een hel verwachten wij niet dat sprake zal zijn van noodzakelijke stilstand van de windturbines
der antwoord te worden gegeven.

maar van een aangepaste wijze van draaien van de windturbine, zoals bijvoorbeeld
met minder vermogen draaien.

4396986

10

(Op sommige plaatsen in de MER wordt 42 dB genoemd, in plaats van 41 dB).

3.2.2

Geen

4396986

11

Behalve geluid en slagschaduw is hier sprake van een permanente extra hinder, bestaande uit het zicht op de 220 me 3.2.5

Geen

ter hoge windmolens, die in het geheel niet passen in het landschap.
4396986

12

Een bijzonder aspect is de hoogte van de windmolens van 220 meter, welke daardoor meer wind vangen en dus ener 3.2.2

Geen

gie, maar ook daardoor veel meer lawaai produceren over een groter gebied verspreid, waarbij mede in acht moet
worden genomen, dat de algemene windrichting bij buurtschap Overa zuidwest is en de bewoners aldaar over een
groot gebied hinder ondervindt conform de gemiddelden van de KNMI windrozen. In hoofdstuk 7 van de MER is dui
delijk te zien, dat de daar vermeld windrozen daar geen rekening mee hebben gehouden.
4396986

13

In de punten 9.37 en 9.38 wordt brutaal gesteld, dat het karakter van het besloten landschapsbeeld Mastbosch be

3.2.5

Geen

2.5 en 3.2.2

Geen

2.2, 2.4, 2.5

Geen

Het valt ons op dat er over tiphoogte van de molens (210meter hoog) erg onduidelijk is gecommuniceerd, dit had an

In het MER is een aantal alternatieven onderzocht waarbij de onderzochte afmetingen

Geen

ders zeker nog meer bellen doen rinkelen.

zijn vermeld.

houden blijft bij de oprichting van 3 turbines bij knooppunt Galder: te bedenken valt, dat hier een ecoduct was ge
pland over A1 6 en HSL voor het faunaverkeer tussen het Mastbosch en de dichtbij gelegen Krabbebossen, welke nu
definitief zou worden afgesneden, terwijl het landschapsbeeld ernstig wordt verstoord. Tussen Breda en Meer in België
is daardoor geen enkel faunaverkeer meer mogelijk en ook niet meer alsnog te realiseren bij voldoende financiële mid
delen.
4396986

14

Met deze zienswijze voor 3 of 4 windmolens bij knooppunt Galder kan ik niet anders concluderen, het volstrekt on
eens te zijn met die plaatsing om bovengenoemde redenen, al was het alleen al vanwege de verschillende incorrecte
gegevens: 3 of 4 windmolens (MER hoofdstuk 8.2, 8.3, 4.3 en 10.3 bijvoorbeeld) of Lnight met waarden van 41 of
42 dB.

4396986

15

Daarnaast is teveel gekeken naar een optimaal rendement voor de opwekking van met name windenergie, en te wei
nig naar de bevolking, die de overlast daarvan moet ondervinden, zonder dat rekening thouden met beschikbare alter
natieven.

4394640

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4394995

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4394995

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4395973

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4395351

1

4395351

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4395351

3

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4396983

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4396983

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4395014. Zie voor beantwoording zienswijze 4395014.

4397217

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.
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4396973

1

Loodet staat alleen aangemerkt als Helsinkibedrijf (Verdrag van Helsinki) maar voorop gesteld is Loodet natuurlijk een

De meest nabij gelegen nieuwe windturbine wordt op een afstand van ruim 550 meter

Geen

BRZO bedrijf - VR plichtig (Seveso III). Is hier voldoende rekening mee gehouden voor wat betreft de risico's i.v.m.

geprojecteerd nabij de bedrijfslocatie van indiener. De maximale werpafstand van de

opslag gevaarlijke stoffen;

windturbines die zijn onderzocht in het MER en die in het inpassingsplan mogelijk wor

Verzoek om dit aan te passen

Z te wijzigen en de risico's te herzien.

den gemaakt bedraagt ten hoogste 486 meter. Daarmee zijn veiligheidseffecten als ge
volg van de nieuwe windturbines op de bedrijfsvoering van indiener met zekerheid uit
te sluiten. Loodet b.v. is gelegen buiten de maximale werpafstanden bij nominaal toe
rental én bij overtoeren. Risico's zijn daarmee uitgesloten.

4396973

2

De inrichting van windmolens mag géén overlast creëren voor het bedrijf (denk aan extra geluid, slagschaduw en ex

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Geen

De meest nabij gelegen nieuwe windturbine wordt op een afstand van ruim 550 meter

geen

terne veiligheid);
Verzoek om inrichting windmolens zo te kiezen, dat geen extra risico's worden geïntroduceerd
4396973

3

De inrichting van windmolens mag géén impact hebben op de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf;
Verzoek om de inrichting windmolens zo te kiezen, dat geen extra risico's worden geïntroduceerd.

geprojecteerd nabij de bedrijfslocatie van indiener. De maximale werpafstand van de
windturbines die zijn onderzocht in het MER en die in het inpassingsplan mogelijk wor
den gemaakt bedraagt ten hoogste 486 meter. Daarmee zijn veiligheidseffecten als ge
volg van de nieuwe windturbines op de bedrijfsvoering van indiener met zekerheid uit
te sluiten.

4396973

4

Zowel op Nederlands als Belgisch grondgebied, tegen het bedrijventerrein "Hazeldonk" aan staan meerdere windmo

3.2.4

lens.

In Hoofdstuk 5 van het rapport 'Windenergie A-16 Zone Onderzoek Externe Veiligheid

De risico contouren rond deze wind molens overlappen elkaar, waarschijnlijk. IN de risico beoordeling komt dit niet

t.b.v. Vergunningaanvraag zijn de risicoverhogingen bij risicovolle installaties van de

naar voren.

verschillende inrichtingen weergegeven in een tabel. Doordat uit deze tabel is op te

Geen

In de risico beoordeling, bijlage bij de MER worden de windmolens elk afzonderlijk bekeken en er is niet gekeken

komen dat de gezamenlijke verhoging altijd onder de 10^) blijft is hier verder niet op

naar het gezamenlijke risico.

ingegaan.

Op het bedrijven terrein staan meerdere bedrijven, onder andere met koelvoorziening, die niet meegenomen zijn in de

3.2.4

Geen

2.3

Geen

4396973

5

4400124

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4400126. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 26.

4400124

2

Artikel 33, tweede lid VR bepaalt, dat in afwijking van het eerste lid onder b, een bestemmingsplan ter plaatse van de

beoordeling.

aanduiding "Zoekgebied voor windturbines", kan voorzien in de bouw van meerdere afzonderlijke clusters of lijnopstel
lingen van minimaal 3 windturbines. Een dergelijke bepaling geldt ook voor turbines in "Bestaand stedelijk gebied" (ar
tikel 4.9, eerste lid), de "Groenblauwe mantel" (artikel 6.1 8, eerste en tweede lid) en "Gemengd landelijk gebied" (ar
tikel 7.19, eerste en tweede lid).
Per opstelling dient dus in ieder geval sprake te zijn van 3 windturbines. Het is twijfelachtig of het inpassingsplan wel
aan dit vereiste voldoet. Windturbines E-1 en E-2 zijn namelijk gepland in een enkelopstelling. Met name voor windtur
bine E-1 geldt dat deze niet logisch deel uitmaakt van de lijnopstelling van 3 turbines net over de Belgische grens. In
alle 1 1 de opstellingsvarianten maakt turbine E-1 wel deel uit van de bestaande turbineopstellingen. Cliënt vindt het
dan ook onbegrijpelijk dat voor deze opstellingsvariant is gekozen.
Het is bovendien de vraag of windturbine E-8 wel aan het vereiste van een opstelling van minimaal 3 windturbines vol
doet. Deze windturbine is weliswaar gelegen in het verlengde van de lijnopstelling bestaande uit windturbines E-3 tot
en met E-7, echter de onderlinge afstand tussen die turbines bedraagt ± 500 meter. De afstand tussen windturbine E-7
en E-8 is veel groter, namelijk ± 1,1 km. Hierdoor heeft windturbine E-8 niet of nauwelijks relatie met de andere wind
turbines en maakt deze geen deel uit van de lijnopstelling, maar staat deze in een enkelopstelling.
Samen met al bestaande turbines ter plaatse wordt mogelijk wel aan het vereiste van plaatsing in een cluster van mini
maal voldaan. Het is echter de vraag of en hoe gegarandeerd is dat gedurende de gehele planperiode aan de opstellingsvereisten uit de VR zal blijven worden voldaan. De bestaande turbines kunnen namelijk verdwijnen. Dit blijkt ook
wel uit de "MER rapportage Landschap Ruimtelijke kwaliteit, Energielandschap A1 6 van Hazeldonk tot Hollands Diep",
waarin is aangegeven dat de nabij de rioolwaterzuiveringsinstallatie "Nieuwveer"
aanwezige, bestaande turbine (nabij turbines B-7 en B-8) in de nabije toekomst zal worden verwijderd of gerepowerd.
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2.3

Geen

Turbine E-2 draait over de openbare weg Hazeldonk en turbine E-4 over de Paandijksestraat. Er heeft geen toetsing

Voor de windturbines die overdraaien op de openbare weg zijn de risico's van de

Geen

plaatsgevonden van de eventuele veiligheidsrisico's van deze plaatsing. Gelet op het vorenstaande had dit echter wel

windturbines in kaart gebracht en is de trefkans berekend. Deze is vervolgens getoetst

moeten gebeuren. Hoewel genoemde wegen geen rijkswegen zijn, dient in het kader van een goede ruimtelijke orde

aan het IPR en MR. Geconcludeerd is dat gelet op de aard van de wegen het niet rea

ning onderzoek te worden gedaan naar eventuele veiligheidsrisico's van de plaatsing van windturbines op deze loca

listisch is dat het IPR en MR worden overschreden.

In geval van verwijdering van deze turbine wordt niet meer aan de plaatsingsvereisten van artikel 33 VR voldaan. Dit
kan ook het geval zijn voor de turbines E-1, E-2 en E-8, waardoor de plaatsing van deze turbines strijdig kan zijn met
de VR. De rotors van turbines E-4, E-6 en E-8 zullen over het Natuur Netwerk Brabant (hierna: NNBr) draaien. Uit het
"Deelrapport Natuur Windpark A16, Noord-Brabant" van Bureau Waardenburg (hierna: Deelrapport Natuur) blijkt
dat alle turbines uit het inpassingsplan tezamen, leiden tot overdraai van maar liefst 3.350 m2 over het NNBr betreft.
Artikel 5.1, lid 7 VR bepaalt, dat een bestemmingsplan dat is gelegen buiten het NNBr en leidt tot een aantasting van
de ecologische waarden en kenmerken van het NNBr, anders dan door de verspreiding van stoffen in lucht of water,
ertoe strekt dat de negatieve effecten waar mogelijk worden beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden
gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6.
4400124

3

De turbines E-1 en E-6 zijn gelegen in de Groenblauwe mantel. Op grond van artikel 6.1 8, eerste lid VR is nieuwvestiging van windturbines in de Groenblauwe mantel mogelijk indien:
A. De windturbines direct aansluitend zijn gesitueerd aan gronden bestemd als middelzwaar en zwaar bedrijventer
rein, met een bruto omvang van tenminste 20 ha;
B. Er sprake is van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines.
Artikel 6.18, tweede lid VR bepaalt, dat in afwijking van het eerste lid de windturbines ook niet aansluitend aan een
middelzwaar en zwaar bedrijventerrein gesitueerd mogen worden indien:
A. De ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft;
B. Er sprake is van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines;
C. De ontwikkeling plaatsvindt in een landschap dat daar qua schaal en maat voor geschikt is, als bedoeld in de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie;
D. De windturbines, gelet op artikel 3.1, derde lid, inpasbaar zijn in de omgeving.
Lang niet alle turbines uit opstelling E zijn gesitueerd direct aansluitend aan gronden bestemd als middelzwaar of
zwaar bedrijventerrein, met een bruto omvang van tenminste 20 ha. Dit betekent, dat de ontwikkeling onder andere
een maatschappelijke meerwaarde moet hebben, wil deze in overeenstemming zijn met de VR. De maatschappelijke
meerwaarde moet, op grond van artikel 6.1 8, derde lid worden onderbouwd vanuit de volgende criteria:
A. De mogelijkheid voor de omgeving om direct te participeren in het project;
B. De bijdrage aan het oplossen van een maatschappelijk of ruimtelijk probleem;
C. De bijdrage aan het realiseren van een maatschappelijk of ruimtelijk doel.

4400124

4

ties. Nu dit niet is gebeurd is het inpassingsplan niet zorgvuldig voorbereid.
4400124

5

Op korte afstand van windturbines E-1 en E-2 is het op- en overslagbedrijf Loodet B.V. gelegen, dat gevaarlijke stoffen

Voor de windturbines is gekeken naar de ingetekende werpafstanden (nominaal toe

op- en overslaat. Cliënt vreest voor veiligheidsrisico's in relatie tot dit bedrijf bij het falen van de windturbines.

rental en bij overtoeren), de luchtfoto en risicokaart.nl. Hieruit is geconcludeerd dat het

Geen

bedrijf Loodet zich buiten de werpafstand bij overtoeren bevindt. Risico's zijn daarmee
uitgesloten
4400124

6

In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënt met de

Een dergelijk beperkte toename van Lcum is nagenoeg niet waarneembaar en is van

nieuwe windturbines in beeld gebracht. Voor de Hazeldonksestraat XX te Breda zal de cumulatieve geluidsbelasting

weinig invloed op de geluidssituatie ter plekke.

Geen

van 60 LCUm in de huidige situatie toenemen naar 61 LCUm in de nieuwe situatie. In de huidige situatie is de GES
score van de woning van cliënt al zeer matig (GES-score 5). Elke toename van de geluidsbelasting is dan ook onac
ceptabel.
4400124

7

Verder is ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting veroorzaakt door de in de windturbines aan

Specifiek voor windturbinegeluid is een reken- en meetvoorschrift opgesteld om Lden

wezige koeling.

en Lnight te bepalen. In het reken- en meetvoorschriften is mogelijke geluidsbelasting

Geen

t.g.v. koeling niet opgenomen.
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4400124

8

In het rapport "Energielandschap A16 van Hazeldonk tot Hollands Diep, MER rapportage Landschap 8í Ruimtelijke

3.2.5

Geen

3.2.6

Geen

2.3

Geen

Cliënt is bereid met u en/of de ontwikkelaars te overleggen over de windturbines. Met name de locatie van windtur

2.5

Geen

bine E-1 is voor cliënt een doorn in het oog. Vanuit de voorzijde van zijn woning en zijn voortuin kijkt hij vol op deze

Omwille van de uitvoerbaarheid van windturbine E-1 is het van belang dat deze gepo

windturbine. Elke afscherming in de vorm van bosschages of bebouwing ontbreekt. Cliënt zal hierdoor de overlast van

sitioneerd is op een perceel welke door een ontwikkelaar is ingebracht. De door de in

de windturbine, zoals geluidshinder, slagschaduw en uitzichtverstoring, in volle omvang ervaren. Dit terwijl op een

diener voorgestelde positie is niet uitvoerbaar gebleken.

Kwaliteit" van Bosch Slabbers (hierna: MER-rapportage landschap) wordt ten aanzien van turbines E-1 tot en met E-8
gesteld, dat de huidige windturbines op en rondom Hazeldonk al een onsamenhangend beeld vormen. Ten onrechte is
niet onderzocht wat bijvoorbeeld de hoogte, rotordiameter, opstelling enzovoorts is van de bestaande turbines, ten
einde volledig te toetsen of de opstelling uit landschappelijk oogpunt wel acceptabel is. Een ieder die de NederlandsBelgische grens passeert weet dat de uitstraling van de Belgische windturbines erg rommelig is. Het bijplaatsen van
nog meer turbines nabij deze locatie leidt tot een onacceptabel landschappelijk beeld.
4400124

9

Met name de situering van windturbine E-1 is cliënt een doorn in het oog. De turbine is gepland midden in het open
landschap. Bovendien is de turbine op zeer korte afstand van het NNBr en een ecologische verbindingszone gelegen.
Cliënt vreest voor aantasting van de flora en en fauna in dit gebied door de windturbine en de daarvoor noodzakelijke
aan te leggen onder- en bovengrondse infrastructuur.

4400124

10

Het argument dat de windturbines zijn gelegen aan de infrabundel A1 6 en daarom landschappelijk inpasbaar en/of in
overeenstemming zouden zijn met de VR en de Svro, gaat niet op. In de Beeldkwaliteitsvisie is immers aangegeven dat
de A1 6 niet dominant in het landschap aanwezig is en dat van afstand de weg noch de HSL-lijn goed zichtbaar zijn.
Bovendien zijn verschillende turbines in het zandlandschap niet gelegen nabij de infrabundel A-16, zoals turbines E-1
en E-8, zodat deze in ieder geval niet voldoen aan de uitgangspunten van de VR en Svro.

4400124

11

steenworp afstand van zijn woning al een groot aantal windturbines is gelegen. Cliënt wijst erop, dat ook al een wind
turbine op korte afstand van zijn achtertuin is gelegen. Cliënt kijkt vanuit de achterzijde van zijn woning en zijn achter
tuin op deze turbine uit. Deze turbine zorgt al voor veel overlast. Cliënt zou turbine E-1 graag verplaatst zien naar het
brede stuk van het natuurgebied en in lijn met de Belgische windturbines, zoals in alle opstellingsvarianten het geval
was.
Verplaatsing van turbine E-1 zou bovendien leiden tot veel minder overlast. Cliënt is bereid de zienswijze in te trekken
indien onderling overeenstemming kan worden bereikt over de verplaatsing van de windturbine en/of compensatie.
4397150

1

Het gebied langs het Mastbos, waar de windmolens beoogd zijn door de provincie, is een uniek natuurgebied (oudste

2.3

Geen

3.2.5

Geen

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Geen

2.3

Geen

cultuurbos van Nederland) met bijzondere flora en fauna. Om juist hier zware industrie, zoals mega windturbines nu
eenmaal zijn, te plaatsen, gaat lijnrecht in tegen;
- De Structuurvisie Wind op Land van de Rijksoverheid;
- De Structuurvisie 2010 -partiele herziening 2014- van de provincie Noord-Brabant;
- De Verordening ruimte Noord-Brabant;
- De duurzaamheidsvisie Breda 2030.
4397150

2

Volgens het rijk is het deel A1 6, ten zuiden van Breda nabij knooppunt Galder geen geschikte locatie voor windener
gie. Op die unieke locatie windturbines plaatsen tast direct de landschappelijke uitstraling van dit gebied aan.
De landschappelijke uitstraling van het buitengebied van Breda zal door het plaatsen van de windturbines "verkracht
en vervuild" worden. Dat heeft vanzelfsprekend ook effect op de miljoenen bezoekers die het gebied Mastbos/Overa
jaarlijks trekt.

4397150

3

Het plaatsen van windturbines op die plaats is volgens het rijk bovendien onveilig voor de bewoners en creëert aldus
grote risico's voor de volksgezondheid.

4397150

4

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is gericht op het karakter en de kwaliteit van het buitengebied. Daaruit
volgt dat het bouwen van mega windturbines in kleinschalige cultuurlandschappen, zoals Mastbos, Galderse Heide,
Galderse Meren en buurtschap Overa, niet is gewenst en volgens de provincie zelfs wordt uitgesloten.

103

Kenmerk

Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

4397150

5

Ook het beleid van de gemeente Breda ten aanzien van de windturbines heeft tot uitgangspunt dat de overlast voor de

2.5

Geen

2.8, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.7 en 2.8

Geen

3.2.6

Geen

3.2.4

Geen

burger voorkomen moet worden.
4397150

6

Het plaatsen van windturbines op een afstand van ca. 500 meter van een woonwijk creëert onnodig veel schade voor
burgers, is onveilig en bovenal ongezond. De woon- en leefomgeving wordt door de plaatsing van windturbines aan
getast en die plaatsing zal bovendien leiden tot geluidhinder en uitzichtverlies, slagschaduw en lichtschittering
Verder is voorzienbaar dat als gevolg van het plaatsen van de windturbines op die locatie mijn woning in buurtschap
Overa, Effenseweg 100, zal dalen tussen 30% en 50%. Dit is door terzake deskundige makelaars indicatief aangege
ven. Naast onze woning is onze kunstgalerie gevestigd. Hier geven wij schilderlessen en workshops. De schilderach
tige omgeving is de reden geweest van onze vestiging op deze locatie. Onze zakelijke belangen kunnen en zullen
negatief worden beïnvloed door de komst van de mega windturbines.

4397150

7

Het plaatsen van mega windturbines zal bovendien onherstelbare schade veroorzaken aan de flora en fauna van het
buitengebied van Breda, waaronder het Mastbos, de Galderse Heide en de Galderse Meren.
Trekvogels zullen tegen de windturbines kapot vliegen en het welzijn van reeën, vleermuizen, vogels, vossen en bosui
len is in het geding.

4397150

8

In dit gebied zijn bovendien kwetsbare objecten gevestigd. Denk daarbij aan horeca, bed and breakfasts, stalhouderij,
campings, kunstgalerie en dergelijke.

4397150

9

In artikel 7.7 van het inpassingsplan is vastgelegd dat de ontwikkeling van windturbines alleen maar mogelijk en toege Indiener doelt op een van de voorwaarden die wordt gehanteerd bij de wijzigingsbestaan is bij kwaliteitsverbetering van het landschap. De beoogde plaatsing van de windturbines bij het knooppunt Gal-

voegdheid die in het ontwerp van het inpassingsplan was opgenomen voor de windtur-

der leveren geen kwaliteitsverbetering op van het landschap. Integendeel.

binelocatie 'E2' bij Hazeldonk. Deze voorwaarde heeft geen betrekking op de situatie

geen

bij knooppunt Galder. Bovendien is de landschappelijke aanvaarbaarheid van de
De provincie is aldus niet bevoegd om deze unieke locatie te herbestemmen tot windturbinepark.

nieuwe windturbineopstelling bij knooppunt Galder beschreven in paragraaf 5.6 van
de plantoelichting.

4397154

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397150. Zie voor beantwoording zienswijze 4397150.

4396551

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4397134. Zie voor beantwoording zienswijze 43971 34.

4396551

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4396551. Zie voor beantwoording zienswijze 4396551.

4396551

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4396551. Zie voor beantwoording zienswijze 4396551.

4394275

1

Er resteren 78 woningen, waar de geluidsbelasting gemiddeld 42 t/m 47 dB Lden per jaar bedraagt. Hierbij is als uit

2.3

Geen

gangspunt gehanteerd, dat de windturbines maximaal 1 km ter weerszijde van de A16 geplaatst zullen worden. De
omstandigheid, dat de bewoners van 78 woningen door de windturbines getroffen zullen worden, geeft aanleiding om
het oude uitgangspunt aan te passen, in die zin dat er met de 1 km-afstand flexibel wordt omgegaan. Dit sluit aan op
de woorden van gedeputeerde Van Merrienboer in de vergadering van Provinciale Staten van 20 januari 2017, dat
een afstand van circa 1 km wordt aangehouden om de nodige flexibiliteit te verkrijgen. Overschrijdingen van de 1 kmafstand zijn omwille van het woon- en leefklimaat van de bewoners van deze 78 woningen gerechtvaardigd.
4394275

2

Het woon- en leefklimaat van de omwonenden verslechtert echter door een draaiende windturbine in hun directe omge De wet kent geen afstandseisen voor windturbines en woningen. De plaatsing van
ving. Daarom zou ook een minimale afstand tussen windturbine en woning als norm gehanteerd moeten worden. Zo is

windturbines moet voldoen aan normen omtrent geluid en slagschaduw, ongeachte de

bijvoorbeeld in de A16-zone een windturbine op slechts 330 m afstand van een woning voorzien. Dit is temeer een

afstand. Zie 3.2.2 en 3.2.3

Geen

reden om flexibel met het uitgangspunt van maximaal 1 km om te gaan. In onze zienswijze op de provinciale Notitie
Reikwijdte en Detailniveau en ook in onze daaropvolgende notities hebben wij in aanvulling op het minimaliseren van
de geluidsoverlast gesteld, dat minimale afstanden tussen de woningen en de windturbines dienen te worden aange
houden. Deze minimale afstanden zijn ontleend aan de Duitse, Deense en Vlaamse geluidsnormen alsmede de in deze
landen gebruikte berekeningswijzen (minimaal 850 tot 1500 m, onder meer afhankelijk van de hoogte van de windtur
bine; zie ook Nieuwenhuizen & Köhl, 2015).
4394275

3

De bewoners van de getroffen woningen kunnen een planschadevergoeding aanvragen. De planschadevergoedingen

2.8

Geen

dekken echter niet de waardevermindering van een woning. Om de getroffenen daadwerkelijk te compenseren zijn wij
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2.8

Geen

2.8

Geen

3.2.5

Geen

Na de vaststelling van het Inpassingsplan met inbegrip van het Milieueffectrapport door Provinciale Staten dient de

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

Geen

provincie tot monitoring over te gaan: metingen wanneer er nog geen windturbines geplaatst zijn en metingen wanneer

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

ze wel geplaatst zijn, teneinde de

speelt.

van mening, dat de provincie de planschadevergoeding met het bedrag van de daling van de WOZ-waarde dient aan
te vullen. Deze compensatie staat volkomen los van de sociale participatie, die immers gericht is op financiële onder
steuning van energiebesparing en energietransitie.
4394275

4

Rechterlijke uitspraken inzake waardedalingen van woningen ten gevolge van windturbines variëren tussen 10 en 30
%, afhankelijk van de lokale omstandigheden (Koers, 2015). In tegenstelling hiermee wordt onder meer van provinci
ale zijde gesteld, dat de waardedaling van woningen ten gevolge van de plaatsing van windturbines gering is. Het
Centraal Planbureau (201 3) komt op een waardedaling van 4 à 5 % binnen een straal van 1,1 km van een windtur
bine. De geringe waardedaling is in de onderzoeken verkregen door ze te baseren op de prijzen van woningtransacties. Nu zullen er woningen zijn, die wegens de nabijheid van (geplande) windturbines moeilijk te verkopen zijn. Deze
woningen zullen niet of in geringe mate in de verzameling van prijzen van woningtransacties voorkomen. Dientenge
volge worden de effecten van windturbines op de woningwaarde onderschat.

4394275

5

De plannen voor het plaatsen van windturbines in de A16-zone dateren uit 2015. Nu is gebleken, dat de overheids
kosten van windturbines in de A16-zone 4,1 c per kWh bedragen, terwijl ze op locaties in zee tussen 1,2 en 2,5 c per
kWh uitkomen, afhankelijk van de afstand tot de kust (Nederwind, 201 8). Windturbines op zee kunnen zonder subsi
dies worden gebouwd, maar de overheid draagt de kosten van de elektriciteitskabels naar het land.
Windenergie op zee heeft het grote voordeel, dat het niet gepaard gaat met overlast door geluid en slagschaduw,
terwijl de energieopbrengst door de gemiddeld hogere windsnelheid veel hoger is dan op land. De gedachte, dat de
negatieve effecten van het project Windenergie A16 achteraf gezien vermeden hadden kunnen worden, moet een ex
tra reden zijn om de bewoners van de door windturbines getroffen woningen tegemoet te treden.

4394275

6

Over het milieueffectrapport zijn opmerkingen te maken, maar het Bewonersplatform wil met één kritisch punt van prin
cipiële aard volstaan. Dat betreft de overzichtsbeoordelingstabel, waarin de elf MER-alternatieven en het voorkeursal
ternatief onder meer op het aspect
landschap en ruimtelijke kwaliteit vergeleken worden. Deze alternatieven scoren volgens detabel positief (in 3 van de
36 gevallen neutraal) op de criteria "aansluiting infrabundel A16/HSL - Mate van aansluiting windpark en infrabundel", "configuratie en herkenbaarheid - relatie tot opstellingsprincipes en landschapsconcept", Over het milieueffect
rapport zijn opmerkingen te maken, maar het Bewonersplatform wil met één kritisch punt van principiële aard volstaan.
Dat betreft de overzichtsbeoordelingstabel, waarin de elf MER-alternatieven en het voorkeursalternatief onder meer op
het aspect landschap en ruimtelijke kwaliteit vergeleken worden. Deze alternatieven scoren volgens de "belevings
waarde vanaf infrabundel ruimtelijke kwaliteit vanuit weggebruiker", "flexibiliteit en toekomstwaarde - gefaseerde ont
wikkeling en toekomstwaarde".
Het lijkt erop, dat deze positieve scores verkregen zijn door de plaatsing van windturbines als vertrekpunt te nemen en
dan de verschillende configuraties van windturbines volgens de MER-alternatieven en het voorkeursalternatief te beoor
delen. In een milieueffectrapport dient men echter deze alternatieven met het referentiealternatief te vergelijken, dat op
een situatie zonder windturbines betrekking heeft. De alternatieven scoren dan negatief, zij het in verschillende mate.
Deze principiële opmerking sluit volledig aan op de opmerkingen van landschapsarchitect en rijksadviseur Berno
Strootman, die de overgang naar schone energie onder meer door de plaatsing van windturbines een bedreiging van
het Nederlandse landschap vindt en zich daar zorgen over maakt (BN-De Stem, 201 8). Tevens wijst de rijksadviseur
erop, dat ook vanaf de autosnelweg en vanuit de trein de mensen het landschap beleven.

4394275

7

effecten van de windturbines op de criteria in het milieueffectrapport te kunnen bepalen en op basis daarvan zo nodig
corrigerende maatregelen te treffen. De hierop betrekking hebbende rapportage dient openbaar te worden gemaakt.
Indien corrigerende maatregelen nodig zijn, maar zij worden niet getroffen dan wel ontoereikend blijken te zijn, die
nen de desbetreffende windturbines buiten bedrijf te worden gesteld. De ervaring met de HSL-Zuid en de luchthaven
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geen

Lelystad leert, dat geluidsmetingen noodzakelijk zijn, want de berekeningen in de hierop betrekking hebbende milieueffectrapporten blijken daarvan significant af te wijken.
4394275

8

De vergunning voor de plaatsing en exploitatie van windturbines geldt voor een periode van 25 jaar. Na 25 jaar die

De planperiode van het inpassingsplan is op grond van de Wet ruimtelijke ordening

nen de windturbines volledig te worden afgebroken met inbegrip van hun fundament. Hopelijk zijn dan technieken be

ten hoogste 10 jaar. Zoals is vastgelegd in artikel 7.3 van de planregels van het ont

schikbaar, die geen geluidsoverlast, slagschaduw en horizonvervuiling geven.

werp inpassingsplan, is het gedurende die 10 jaar binnen de A16-zone niet mogelijk
om nieuwe windturbines te bouwen. Na deze periode kan het provinciebestuur dit be

De provincie moet erop toezien, dat gedurende de 25 jaar niet opnieuw windturbines in het plangebied van 5 km ter

leid heroverwegen. Wel zijn de vergunningen voor de nieuwe windturbines verleent

weerszijde van de A16 geplaatst zullen worden. Voor nieuwe windturbines dienen andere gebieden in aanmerking te

voor een periode van 25 jaar. Dit is ook overeenkomstig het provinciale beleid. De

komen en, wat ons betreft, plaats ze op zee.

A1 6-zone is in overleg met de betrokken gemeenten gedefinieerd als de zone van 1
km aan weerszijde van de rijksweg A16.

4397167

1

Cumulatie van overlast geluid en slagschaduw. Ook hier wordt uitgegaan van theoretische meetprogramma's daar

3.2.2

Geen

3.2.1 en 3.2.2

Geen

2.3

Geen

2.10

Geen
Geen

waar de bewoners 24 op 7 de dagelijkse praktijk over zich heen moeten laten komen. In de technische wereld is het
begrip "meten is weten" een basis begrip, in dit dossier wordt naar de minima en met theoretische waarden gerekend .
Dit terwijl bijvoorbeeld bekend is dat de theoretische geluidswaarden van A16/ HSL al op diverse plaatsen worden
overschreden om nog maar te zwijgen over het geluid wat de reeds bestaande windmolens plaatselijk verspreiden.

(1.6 Cumulatie geluidsbelasting ter plaatse van geluidsgevoelige objecten als gevolg van de elf MER-alternatieven
wordt in eerste instantie berekend zonder andere geluidsbronnen mee te nemen. De geluidsbelasting a.g.v. de MERalternatieven wordt opgeteld bij andere geluidsbronnen (wegen, spoorwegen, bestaande windturbines) om zo te kun
nen berekenen wat de toename is van het gecumuleerde geluidsniveau als gevolg van de nieuwe windturbine.)
Met name dit soort overlast, zo is bewezen, leidt in de praktijk tot gezondheids- en concentratie problemen
onder de aanwezige arbeiders en bewoners rondom de Windmolens. Ook hieruit blijkt dat er tussen theoretische in
steek en praktijk een wezenlijk verschil zit.
4397167

2

Wij verzoeken U dan ook met nadruk, bij de berekeningen uit te gaan van het worst-case scenario in plaats van het
gemiddelde en aan de ontwikkelaars duidelijk plaatsing van de beste versies windmolens op te dragen. Aanpassing
ten behoeve van terugdringing van overlast naar acceptabel niveau zal door ontwikkelaar en of overheid bekostigd
moeten worden.

4397167

3

Een minimale overschrijding van de 1000 M grens welke ten goede kan komen aan het terugdringen van het aantal te
belasten woningen moet leidend zijn.

4397167

4

Na aanleiding van bovenstaande verwachten we dan ook dat er representatieve nulmetingen op locatie
uitgevoerd gaan worden , alvorens met de plaatsing van de windmolens begonnen wordt.

4397167

5

Vastgelegd dient te worden:

Deze zienswijze ziet toe op de naleving van de vergunning. Toezicht en handhaving

- Moment en locatie nul metingen

op de naleving van de vergunning is geen aspect dat bij de beoordeling van de ver

- dat na één jaar een handhavingscontrole op overlast van geluid en slagschaduw met een daarbij

gunningaanvraag een rol speelt.

behorende evaluatie zal worden uitgevoerd, dit ter controle op eventuele overschrijdingen en afwijkingen
die worden geregistreerd en aangepakt.
- Tevens zal in een schema vastgelegd moeten worden, de frequentie en manier van handhaven
(metingen ) gevolgd door een duidelijk omschrijving van de te ondernemen acties bij de overschrijding.
- Hoe men omgaat met registratie van klachten uit de omgeving.
- Welke actie wordt ondernomen na aanleiding van de klachten.
4394378

1

Geen rekening is gehouden met financiële compensatie van gedupeerden in de nabijheid van de voorziene installaties

2.8

Geen

van de windturbines. Wij door uw plan niet in staat zijn ons huis en perceel voor een redelijke prijs te verkopen; dit
ondanks de 'booming huizenmarkt' 2de en 3de kwartaal 201 8.
4394378

2

wij aansluiten bij de zienswijze van het Bewonersplan VOOR DE WIND d.d. 23-7-2018 met aanmerking onze eerdere

Voor beantwoording zie zienswijze 4394275

zienswijze d.d. 18-9-2016
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4394378

3

Wereldwijd worden afstanden tussen woningen en windturbines van minimaal 1500 m als norm aangehouden. Het

De wet kent geen afstandseisen voor windturbines en woningen. De plaatsing van

Geen

betreft windturbines met een tiphoogte aanzienlijk minder dan de voorziene tiphoogte in het A1 6 zoekgebied. Informa windturbines moet voldoen aan normen omtrent geluid en slagschaduw, ongeachte de
tie in en n.a.v. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windenergie A16 geeft aan dat plaatsing van windturbines zelfs

afstand. Zie 3.2.2 en 3.2.3

mogelijk is bij afstanden van minder dan 400 meter.
4394378

4

Toetsingscriteria uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling lijken vaag en achterhaald.

De bepalingen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn rechtstreeks wer

Onze zienswijze is dat een strikte toepassing van een minimale afstand van 1500 m en de Lden 47 dB/Lnight 41 dB

kend. Deze normen zijn rechtstreeks van toepassing op de windparken.

Geen

normen gebaseerd op 'gemiddelde windsnelheid +20%' geschikter zijn
4394378

5

Het is verder onze zienswijze dat de MER (en gerelateerde plaatsingsstudies) overwegingen om windturbines te plaat

3.2.1

Geen

2.7

Geen

3.2.2

Geen

sen op minder dan 1500 m van woningen dienen te kwantificeren met analyses, harde data en uitzonderingscriteria
terdege rekening houdend met aspecten die voor bewoners van belang zijn. Het is tevens onze zienswijze dat in de
MER een kwantitatieve analyse wordt opgenomen over de gezondheidsaspecten van de plaatsing van windturbines,
m.n. de psychische aspecten.
4394378

6

Onze zienswijze is dat meer duidelijkheid gegeven dient te worden over deze 'financiële winsten' indien draagvlak
onder belanghebbenden gewenst is.

4400123

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4400126. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 26.

4400123

2

In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënte met de
nieuwe windturbines in beeld gebracht. Deze zou niet toenemen. Gelet op de korte afstand van de woning van cliënte
tot de windturbines is dit niet aannemelijk.

4376946

1

In de Verordening ruimte Noord Brabant (artikel 33 ; als bijgevoegd in het MER) staat vermeld dat er minimaal 3 wind 2.3, 2.4, 2.5

Geen

molens per cluster/lijnopstelling moeten worden geplaatst.
Op locatie Nieuwveer wordt hier mijns inziens niet aan voldaan. Het betreft 2 molens die duidelijk buiten het cluster
Zonzeel staan. Zonzeel/Nieuwveer kan in mijn optiek niet als 1 cluster worden beschouwd obv de volgende argumen
ten:
- In het MER wordt het volgende genoemd: "De opstelling nabij knooppunt Zonzeel bestaat uit twee herkenbare, fraai
uitgevoerde, korte lijnen met een quasi gelijk start/eindpunt. De twee turbines ten zuidoosten van deze lijnen (Nieuw
veer) vallen duidelijk buiten de opstelling en doen afbreuk aan de leesbaarheid en daarmee de herkenbaarheid."
- De clusters Zonzeel en Nieuwveer worden duidelijk van elkaar gescheiden/doorsneden door Natuurgebied Weimeren/Rooskensdonk. Het MER zegt hierover het volgende: "Ook Weimeren/Rooskensdonk blijft gevrijwaard van wind
energie, het behoud zijn kwaliteit: het onbebouwde karakter. De plaatsing van turbines aan beide zijde van deze ge
bieden heeft echter wel invloed op de weidsheid. Met name de twee turbines ten zuiden van de Mark (Nieuwveer)
hebben een negatieve inloed op het weidse karakter."
4376946

2

Er is nadrukkelijk aangegeven dat het VKA met name is geoptimaliseerd obv het minimaliseren van de geluidsoverlast.

2.5

Geen

2.5

Geen

Hier lijkt echter voor de locatie Nieuwveer geen sprake van te zijn.
Het relatieve aantal woningen binnen de geluids- en slagschaduw contouren is voor deze 2 molens veel groter dan
voor de andere locaties/clusters.
In het verslag van het kennis café rondom het VKA wordt melding gemaakt van 23 woningen binnen de 42 dB Lden
contour voor deze 2 molens. Voor het totale plan geldt dat voor de 28 molens er 'slechts' 96 woningen binnen deze
contour vallen. In verhouding scoren de 2 molens op locatie Nieuwveer dus erg slecht op het criteria geluid.
4376946

3

Er is voor gekozen om natuurgebied Weimeren/Rooskensdonk te vrijwaren van windmolens (hetgeen ik ondersteun).
Gevolg hiervan is echter dat in plaats van 2 duidelijk herkenbare lijnopstellingen van 4 molens op locatie Zonzeel
(waarbij 2 molens eventueel in Weimeren en Rooskensdonk zouden komen te staan) nu gekozen is voor een opstelling
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2.5

Geen

Geen

die afbreuk doet aan de leesbaarheid en het weidse karakter ter plekke en die tegelijkertijd zorgt voor meer geluids
overlast.
Ondanks het feit dat er geen molens direct in Weimeren/Rooskensdonk komen te staan wordt dit natuurgebied nu ech
ter wel aan 2 kanten ingesloten door windmolenopstellingen. De impact van het huidige plan op dit natuurgebied is
mijns inziens nu net zo negatief als in een scenario met 2 molens daadwerkelijk in het gebied.
4376946

4

De keuze voor locatie Nieuwveer lijkt sterk beïnvloed door de historie van deze locatie waarbij reeds sprake is van
een onherroepelijke vergunning vanuit het verleden. Bouw is destijds door een uitspraak van RvS niet doorgegaan.
Deze keuze leid mijns inziens tot een suboptimaal VKA waarbij zowel voor leesbaarheid/herkenbaarheid van het to
tale plan als minimalisatie van geluidsoverlast niet het beste resultaat wordt bereikt.

4376946

5

In aanvulling op bovenstaande bezwaren specifiek voor locatie Nieuwveer zou ik graag aandacht willen vragen voor

De windturbines dienen voorzien te worden van obstakelverlichting in het verband met

het thema Obstakel Verlichting op de molens. In mijn optiek een niet te onderschatten vorm van overlast die de plaat

de luchtvaartveiligheid. De Directie Luchtvaart- vergunningen van de Inspectie Leefom

sing van de molens met zich meebrengt.

geving en Transport is het bevoegd gezag voor de beoordeling van het verlichtingsplan voor de luchtvaart. Op dit moment is er nog geen verlichtingsplan opgesteld. Dit

In verschillende informatie bijeenkomsten & in het inpassingsplan wordt gemeld: "Men zal streven naar het toepassen

is onder meer afhankelijk van het type windturbine en zal later uitgewerkt worden en

van de best beschikbare technieken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het enkel aanbrengen van obstakelver-

voorgelegd aan de Directie Luchtvaart-Vergunningen. De Luchtvaartwet is bepalend

lichting op de hoekpunten van het windpark, het dimmen van licht bij helder weer, en/of vast brandende verlichting.

waar deze verlichting/markering aan moet voldoen. Landelijk lopen er diverse onder

Mogelijk kan in de toekomst gebruik worden gemaakt van technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld een techniek

zoeken naar de beste mogelijkheden om hinder als gevolg van deze verlichting zoveel

waarbij obstakelverlichting alleen wordt ingeschakeld bij verminderd zicht voor vliegverkeer of in combinatie met (ra-

als mogelijk te beperken. Wij beoordelen enkel de hinder van de verlichting. Door op

dar)apparatuur waarmee vliegverkeer wordt gesignaleerd.

een later tijdstip, moment van keuze windturbines, het verlichtingsplan op te stellen kun
nen wij bij de beoordeling daarvan de BBT van dat moment betrekken en zal de hin

Heel concreet is dit "streven" niet. Ik ben er van overtuigd dat er een significante draagvlak vergroting bij omwonenden

der voorkomen, en voor zover dat niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau be

kan ontstaan als er concretere toezeggingen kunnen worden opgenomen tav het toepassen van radar technologie (mo perkt moeten worden. Dit volgt rechtstreeks uit het Activiteitenbesluit. "
menteel loopt hierop een test/pilot bij een ander windmolenpark).
Mijn vrees is dat het A1 6 project wellicht te snel komt voor deze technologie en dat volgens "de boot gemist is". Zijn er
garanties mogelijk dat deze technieken ook daadwerkelijk alsnog moeten worden toegepast als de molens er eenmaal
staan?
4393299

1

Om zo min mogelijk verstoring in het landschap te verkrijgen lijkt het mij logisch dat de windmolens in een rij worden

2.5 en 3.2.5

Geen

Boven de geplande windmolens in de hoek van de A1 6 en A59 is bij mijn weten een laagvlieggebied voor de lucht

Deze zienswijze ziet toe op een laagvlieggebied. Er zijn in het plangebied geen laag-

Geen

macht. Is daar rekening mee gehouden?

vlieggebieden aanwezig. Wel is er een laagvliegroute voor helikopters en propeller-

opgesteld in de hoek van de A1 6 en A59. En niet 2 molens nog apart uit de rij plaatsen. Ik heb dit op de kaart aange
geven.
4393299

2

vliegtuigen aanwezig. Voor deze laagvliegroute gelden geen planologische beperkin
gen.
4397006

1

Bijgaand zend ik u in de bijlage 'Maximaal te verwachten effecten van het VKA op uw woning'. Op deze tekening is

Exacte slagschaduwwaarden zijn berekend voor alle woningen binnen 100 meter van

bij mijn bedrijf de woning niet aangemerkt voor de maximaal te verwachten effecten van het Voorkeursalternatief. Ech

de rode 5u:40m-contour (de wettelijke norm) van het VKA. Hiervoor is gekozen om het

ter dit is vreemd, omdat de woning van het adres Moerdijkseweg XX XXXX XX Terheijden wel is aangemerkt voor de

aantal rekenpunten in het rekenprogramma werkbaar te houden. Voor woningen bui

maximaal te verwachten effecten van het VKA. De afstand van de windmolens naar mijn woning is korter dan de af

ten 100 meter van de 5u:40m-contour is geen exact te verwachten slagschaduw-

stand van de windmolens aan de woning van de Moerdijkseweg XX te Terheijden.

waarde berekend.

Geen

Bovendien valt mijn woning en het bedrijf ook bij het VKA in de slagschaduwcontour. Zie bijlage Het VKA. Het adres
aan de Moerdijkseweg XX Terheijden valt daarentegen niet in de slagschaduwcontouren.
4397006

2

Mijn landbouwgrond is gelegen aan de Schuivenoordseweg en Moerdijkseweg en valt in de slagschaduwcontouren.

2.8 en 3.2.3

Geen

Graag ontvang ik van u een reactie waarom mijn woning niet is aangemerkt op de kaart "Maximaal te verwachten

Er is een bepaalde mate van slagschaduw te verwachten op uw woning en bedrijf,

Geen

effecten van het VKA op uw woning' en wat het effect is van de VKA op mijn woning en bedrijf.

echter dit is minder dan de wettelijke norm van 5 uur en 40 minuten slagschaduw per

De schaduw zal een negatief effect hebben op de opbrengst van mijn gewaspercelen en minder inkomen tot gevolg
hebben. Ik ben dan ook voornemens hiervoor planschade in te dienen.
4397006

3

jaar. Hiermee wordt voor uw woning voldaan aan het Activiteitenbesluit.
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4400122

1

inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 4400126. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 26.

4400122

2

In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woningen van cliënten met de

3.2.2

Geen

2.4 en 2.9

Geen

Uitsluitend om redenen van 'landschap' is gekozen voor een 'beperkte windturbine'. De toelichting bij het inpassings-

Voor de oostzijde van de A16 is ervoor gekozen om aan te sluiten bij de reeds be

Geen

plan daarover:

staande windturbines.

nieuwe windturbines in beeld gebracht. Voor de Schuivenoordseweg XX zal de cumulatieve geluidsbelasting van 59
LCum in de huidige situatie toenemen naar 62 LCum in de nieuwe situatie. De GES-score van deze woning is op dit
moment al zeer matig (score 6), zodat elke toename onacceptabel is. Voor de Schuivenoordseweg XX is een en ander
ten onrechte niet inzichtelijk gemaakt, terwijl verschillende turbines op korte afstand van de woning zijn gelegen
4400122

3

Ik wijs er nog op dat aan verschillende partijen compensatie is geboden en/of mogelijkheden tot rechtstreekse deel
name in het project. Cliënten begrijpen niet waarom deze opties niet aan hen zijn geboden en wensen hiervoor alsnog
in aanmerking te komen. Zij zijn bereid tot overleg.

4396939

1

De bouw van zes windturbines sluit tevens aan bij de wens van gemeente Zundert. Hazeldonk-oost biedt ruimte voor
twee extra turbines. De additionele geluidsbelasting van deze twee windturbines is beperkt. De landschappelijke im
pact is minimaal zolang met de afmetingen wordt aangesloten bij de bestaande windturbines. Dat heeft geresulteerd in
twee lijnopstellingen die zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande windturbines in het Vlaamse en het Nederlandse
deel van dit plangebied, zie figuur 2.2. De mondelinge toelichting dat de beperkte maatvoering onder meer is ingege
ven door het Natura2000-gebied in de omgeving (in België, enkele kilometers verwijderd van de locatie blijkt niet uit
de onderzoeken. Het Natura2000-gebied levert geen bijdrage aan de motivering om de maatvoering op deze locatie
te beperken. Met de bewoners in het gebied zijn overeenkomsten gesloten, gebaseerd op de hoge windturbine. Daar
tegen bestaat geen bezwaar. Bovendien is het gevolg van een keuze voor een beperkte windturbine voor het aandeel
aan winst voor het milieu dramatisch ten opzichte van de hoge windturbine.
4396939

2

Eigenlijk bevreemdt deze situatie mij in hoge mate, gezien het proces tot nu toe:

2.4

Geen

in België worden nabij Hazeldonk een zevental grote windturbines ontwikkeld (vervanging van 6 bestaande kleine

Voor de oostzijde van de A16 is ter plaatse van Hazeldonk gekozen om qua afmetin

Geen

windturbines) waarbij een tiphoogte van 215 meter wordt toegestaan. Dat blijkt zelfs uit een mededeling op de provin

gen aan te sluiten bij de reeds bestaande windturbines op Hazeldonk.

Het MER (inclusief alle inhoudelijke onderdelen) ging uit van een hoge windturbine.
Het akoestische onderzoek is nog eens specifiek voor de hoge windturbine uitgevoerd. Er is geen enkele belemmering.
Tot aan de vaststelling van het VKA (medio september 201 7) is steeds een hoge windturbine in beeld geweest.
Na vaststelling van het VKA was ik als mede-initiatiefnemer verrast door de keuze voor de beperkte windturbine op
deze locatie. Daarover heb ik geprobeerd in overleg te komen met het projectbureau, hetgeen niet is gelukt.
Uiteindelijk heb ik bij brief van 27 december 201 7 mijn argumenten voor de hoge windturbine nogmaals gegeven.
Daarvan ontving ik een ontvangstbevestiging met toezegging dat een antwoord zou volgen, maar een reactie is uitge
bleven.
Op 2 maart 201 8 heb ik dan een overleg gehad met de gedeputeerde, de heer Van Merriënboer en daar vernomen
dat landschap en natuur het probleem vormt om op deze locatie een hoge windturbine te kunnen toestaan.
Op 10 maart 2018 vroeg ik een omgevingsvergunning voor een hoge windturbine (VKA). Onder druk van het project
bureau heb ik op 5 juni 201 8 de aanvraag moeten wijzigen naar een 'beperkte windturbine'. Dat was niet mijn eigen
keuze, maar het alternatief was dat deze locatie uit de lopende procedure zou verdwijnen. Op dat moment, binnen
enkele uren, moest ik kiezen uit 2 ongunstige routes. ik heb de aanvraag aangepast naar de beperkte windturbine,
mede omdat werd aangegeven dat ik altijd een zienswijze zou kunnen indienen. in het MER is erg veel aandacht be
steed aan landschap. Daarbij is door een landschapsdeskundige het rapport "Energielandschap A16 van Hazeldonk
tot Hollands Diep" uitgebracht. Het betreft, zoals de ondertitel aangeeft een rapportage Landschap en Ruimtelijke Kwa
liteit. in de gerapporteerde effecten voor landschap is er geen onvertogen woord gevallen over een hoge windturbine
op de locatie van De Roover. Uit deze rapportage blijkt op geen enkele wijze dat het beperken van de maatvoering
van de windturbine op de locatie van De Roover om landschappelijke reden nodig is. ik verzoek u derhalve de inhoud
van de toelichting en regels van het inpassingsplan in overeenstemming te brengen met de onderzoeken op de locatie
van De Roover een hoge windturbine mogelijk te maken.
4396939

3

ciale website over Windenergie A1 6. Ook hieruit blijkt dat niet gevreesd hoeft te worden voor nadelige effecten op het
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Op verbeelding: de locatie van De Roover is geheel ten onrechte op de verbeelding aangemerkt als gebiedsaandui-

Abusievelijk is de betreffende gebiedsaanduiding over de nieuwe turbinelocatie hen

Aanpassing van verbeelding

ding overige zone - windturbines uitgesloten. Zulks is in tegenspraak met de bestemmingslegging voor de windturbine

gelegd op de verbeelding. Dat wordt aangepast bij het vaststellen van het inpassings-

voor zover het de gebieds

in artikel 3 van het inpassingsplan. Ik verzoek u de verbeelding in overeenstemming te brengen met de bedoeling.

plan.

aanduiding 'zone - windturbi

Natura2000-gebied in België. Ten oosten van de locatie van De Roover, in België, heeft een ontwikkelaar (Storm) een
nieuw ontwerp gemaakt voor de bouw van 2 grote windturbines (tiphoogte 215 m) zoals reeds gepland bij de repo
wering van de oude 6 kleine windturbines. De locatie van De Roover ligt daar (naar verwachting té) dichtbij, reden om
de suggestie te doen om de locatie van De Roover ongeveer 160 m naar het noordwesten op te schuiven en ook als
hoge windturbine te bouwen. Dit past landschappelijk veel beter dan een beperkte windturbine omdat deze hoge
windturbine in de lijn wordt geplaatst met de Belgische bestaande windturbines zoals aanvankelijk ook de bedoeling
was.
4396939

4

nes' betreft
4396939

5

Op pagina 11/24 wordt aangegeven dat de aangevraagde windturbine binnen de bandbreedte van de hoge turbine

Het PIP staat op deze locatie geen hoge windturbine toe. In de uitwerking van het VKA

tekst in overweging van de

uit het VKA valt. Dat is ook zoals ik dat graag vergund zie hetgeen in overeenstemming is met de onderzoeken en zo

in het MER is ook uitgegaan van een windturbine van beperkte omvang. Voor deze lo

Roover aanpassen

mogelijk op de alternatieve locatie, zie hierboven.

catie is ook een windturbine van beperkte omvang aangevraagd. De zin waarnaar in

Graag ga ik in overleg met u om te bezien welke stappen kunnen worden gezet om in de lopende procedure daad

de zienswijze verwezen wordt, is abusievelijk opgenomen in het ontwerpbesluit. Dit

werkelijk de omgevingsvergunning voor de hoge windturbine te kunnen verlenen, zo mogelijk op de alternatieve loca

wordt aangepast in de definitieve omgevingsvergunning. In het dictum van de omge

tie. Zoals hierboven gemotiveerd: inhoudelijk is daar alle aanleiding voor.

vingsvergunning is bepaald dat het "Aanzicht Windturbine Windpark A16- beperkt, da
tum 22-02-201 8 onderdeel is van deze omgevingsvergunning. Ook is verder in het ont
werpbesluit op bijvoorbeeld pagina 8 aangegeven dat het ontwerpbesluit toeziet op
een 'beperkte' windturbine. Hiermee komen wij tot de conclusie dat geen sprake is van
een omgevingsvergunning voor een 'hoge' windturbine.

4395951

1

Allereerst merk ik namens cliënten op dat zij het niet gepast vinden dat in de zomerperiode een

2.4

Geen

dergelijk omvattend plan, de MER Windenergie A16 en de verschillende ontwerpbeschikkingen ter
inzage worden gelegd. Er is gekozen dit onder de coördinatieregelen te brengen, maar daardoor is het
ook erg lastig om gericht te reageren.
4395951

2

In de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het provinciaal inpassingsplan en het Milieueffectrapport is geen reke In de referentiesituatie is rekening gehouden met de 6 bestaande windturbines. Het

Aanvulling: oplegnotities ge

ning gehouden met de windturbines die op Belgisch grondgebied al staan en ook nog worden gebouwd. En ook niet

klopt dat in de ontwerpstukken nog geen rekening is gehouden met de opschaling van

luid en slagschaduw waarin

met de gewijzigde situatie van 6 kleine windturbines

de 6 bestaande windturbines naar 7 grotere windturbines. Dit is alsnog aangevuld.

naar 7 hogere van 210 meter. Het kan niet zo zijn dat met de ontwikkeling van deze plannen op zo'n korte afstand

de effecten van de opschaling
zijn berekend.

van België de ontwikkelingen daar niet worden meegenomen. In de nabijheid van het perceel van cliënten staan op
Belgisch grondgebied 3 windturbines van 150 meter hoog. Dat is op ongeveer 1400 meter van de woning van cliën
ten.
4395951

3

Cliënten zijn in 201 1 ook al geconfronteerd met het bestemmingsplan 'Hazeldonk', welke de realisatie van een drietal

De 6 bestaande windturbines langs de A16 worden opgeschaald naar 7 grotere wind Geen

windturbines nabij hun woning heeft mogelijk gemaakt. Daar moet er dan nu nog weer één bij komen. De woning van

turbines. Dit was inderdaad nog niet verwerkt in de ontwerp-stukken. Nu is dit alsnog

cliënten staat straks volledig tussen de windturbines. In totaal staan er na realisatie 23 molens binnen een straal van

uitgewerkt. De 3 windmolens van 150 meter hoog waren wel reeds bekend.

5.500 meter in zowel Nederland als België. Cliënten hebben tijdens de informatiebijeenkomst, welke is gehouden
door de provincie, gewezen op de aanwezigheid en ontwikkeling van Belgische windturbines. Cliënten hebben zelf de
locatie van de Belgische windmolens moeten aanwijzen waar men de 3 genoemde windturbines van 150 meter hoog
aan het bouwen waren. Uw provincie was hiervan niet op de hoogte. Dat wil dus zeggen dat bij de besluitvorming
omtrent het inpassingsplan de feítelijke situatie rondom het grensgebied niet is betrokken.
4395951

4

In de ontwerpbeschikking is op genomen dat er nog geen keuze is gemaakt voor een type

In de aanvraag is een bandbreedte opgenomen voor wat betreft de ashoogte, de ro-

windturbine. De vergunning aanvraag is daardoor gebaseerd op een range van mogelijke

tordiameter en de tiphoogte van de windturbines. Op basis van deze bandbreedten is

windturbines. Dit maakt het natuurlijk wel heel moeilijk om gericht te reageren op een dergelijke

de omgevingsvergunning verleend. Hier is echter wel een beperking in aangebracht.

ontwerpbeschikking. De worstcase situaties zijn getoetst, maar cliënten hadden uiteraard graag

Het is niet vereist om in de vergunningaanvraag en bij de vergunningverlening al een

geweten waar ze aan toe zijn en wat de gevolgen zijn.

keuze te maken voor het type windturbine of voor een precieze as- en tiphoogte en ro-

Geen
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tordiameter. Bij de beoordeling van de bouwaanvraag zijn we uitgegaan van de maxi
male waarden binnen de in de aanvraag vermelde bandbreedten (worst-casebenadering). Wel hebben we daarom een voorschrift aan de vergunning verbonden dat 14
weken voor aanvang van de werkzaamheden de gegevens moeten worden aangele
verd over de definitieve keuze van het type windturbine. Op basis van jurisprudentie
van de Afdeling bestuursrecht blijkt deze wijze van vergunningverlening mogelijk te
zijn.
4395951

5

Cliënten ondervinden op dit moment bij een bepaalde windrichting al enorm veel geluidsoverlast van

3.2.2

Geen

3.2.5

Geen

In de ontwerp omgevingsvergunning is in 11.2 opgenomen dat in het kader van de milieueffectrapportage een radar-

Voor vliegveld Gilze Rijen is een invliegfunnel aanwezig in de A16-zone. Deze funnel

Geen

verstoringstoets is uitgevoerd door TNO. Daaruit is gebleken dat enkel de locatie knooppunt Princeville niet geschikt is

is (o.a.) gelegen over knooppunt Princeville en beslaat slechts een gedeelte van de ge

de aanwezige winturbines welke op grond van het bestemmingsplan 'Hazeldonk' zijn gerealiseerd.
Van de windturbines op Belgisch grondgebied ondervinden zij geen geluidsoverlast. Cliënten vragen
zich dan ook af welke uitvoeringen en technieken België worden gebruikt. Dit te meer de meest
voorkomende windrichting (noord)west is (noord)west is en het te verwachten is dat — gelet op de
ligging van de A1 6 en de HSL - in genoemde variant de windturbines ongunstig zullen staan ten
opzichte van deze windrichting met betrekking tot geluidsoverlast. In de stukken wordt opgemerkt dat windturbines stil
gezet kunnen worden en dus minder opbrengst
hebben, om aan geluidnormen te kunnen voldoen. De vraag is of je op zo'n locatie dan wel een
windturbine moet plaatsen. Als de opbrengst minder is, kun je beter niet kiezen voor windturbines op
zo'n locatie. De last voor de omgeving blijft, terwijl zo'n turbine minder opbrengt.
4395951

6

In hoofdstuk 5.1 1 van de toelichting is opgenomen dat in de planregeling de verplichting wordt
opgenomen om de windturbines te voorzien van obstakelverlichting conform een door ILenT
goedgekeurd verlichtingsplan. In de omgevingsvergunning is hierover als conclusie in 10.3 van de
inhoudelijke overwegingen opgenomen dat de uitwerking van het verlichtingsplan voorafgaand aan de
toepassing met het bevoegd gezag afgestemd dient te worden. Dit is als maatwerkvoorschrift-----gekoppeld aan de vergunning (onder 3.1.1).
Hoewel cliënt een voorstander is van een verplichting tot een voorafgaande goedkeuring door het
bevoegd gezag van een verlichtingsplan, acht hij dit maatwerkvoorschrift onvoldoende garantie
biedend dat hij geen onevenredige overlast zal gaan ondervinden van de obstakelverlichting. Op het
moment dat het bevoegd gezag dit verlichtingsplan goedkeurt en laat uitvoeren, heeft cliënt immers
gaan inspraak meer. Hij wil dan ook op voorhand in de omgevingsvergunning geregeld hebben dat de
obstakelverlichting sowieso niet knipperend zal worden, maar vastbrandend en gedimd.
Dit laatste is met name van belang vanwege het feit dat er één windturbine gerealiseerd wordt en er
slechts bij clustering of rijvorming van meerdere windturbines wordt afgezien van obstakelverlichting
binnen de hoekpunten. Op deze locatie zal dan ook niet snel worden afgezien van obstakelverlichting,
wat maakt dat je dan zoveel als mogelijk moet voorkomen dat de aanwezige obstakelverlichting gaat
leiden tot een onevenredige overlast.

4395951

7

voor realisatie van windturbines met een tiphoogte van 150 meter. Om deze reden is deze locatie buiten het Voorkeur hele zone. In deze invliegfunnel dient radardekking ook op 300 voet beoordeeld te
salternatief (VKA) gelaten. Voor de overige locaties uit het VKA, waaronder de locatie van aanvrager, leverde de ra-

worden. Dit is voor het overig gedeelte van de A1 6-zone, daar waar de invliegfunnel

darverstoringstoets blijkbaar geen belemmeringen op. In de regels van het ontwerp inpassingsplan zijn onder 7.6.2

niet is gelegen, niet aan de orde.

voorwaarden opgenomen om te kunnen afwijken van het bouwverbod van 7.6.1, te weten het bouwen hoger dan 90
meter boven NAP ter voorkoming van verstoring van het radarbeeld van het radarstation Woensdrecht. De werking

Operators van GSM-verbindingen zijn in het kader van het wettelijk vooroverleg uitge

van dit radarstation mag bij een overschrijding van deze bouwhoogte (welke flink wordt overschreden met een

nodigd het inpassingsplan Windenergie aan hun belang te toetsen. Geen van de ope

tiphoogte tot 200 meter en een ashoogte tot 140 meter) niet in onaanvaardbare mate negatief worden beïnvloed.

rators heeft daarvan gebruik gemaakt. Daarmee gaat het provinciebestuur ervan uit

Dat in paragraaf 5.9.3 van de toelichting op het ontwerp inpassingsplan wordt gesteld dat de windturbineopstelling ter dat de gekozen windturbineopstelling in het inpassingsplan niet tot knelpunten zal lei
toetsing wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie voor akkoord en dat in het kader van het vooroverleg het
concept-ontwerp van dit inpassingsplan is toegezonden aan —de operators van GSM-verbindingen in het plangebied

den in de uitvoering ervan.
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on geen van de operators te kennen heeft--- gegeven dat de beoogde windturbineopstelling tot onaanvaardbare hin
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der op de straalpaden kan leiden, leidt er nog niet toe volgens cliënten dat kan worden aangenomen dat dit aspect de
uitvoering van dit inpassingsplan niet in de weg staat.
4395951

8

Cliënten hebben momenteel uitzicht over open landschap zonder hoge elementen. Windturbines zijn

3.2.5

Geen

Als u mocht overgaan tot de vaststelling van het PIP met in begrip van het MER dient uw provincie tot monitoring over

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

Geen

te gaan. Er moeten metingen worden gedaan wanneer er nog geen winturbines zijn geplaatst en er moeten metingen

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

worden gedaan wanneer deze wel zijn geplaatst. Enkel op die manier is het mogelijk te bepalen of wordt voldaan

speelt.

hoog en hebben dus een enorme impact in deze omgeving.
4395951

9

aan de gestelde criteria van het MER en of het noodzakelijk is om corrigerende maatregelen te treffen. De hierop be
trekking hebbende rapportage dient openbaar te worden gemaakt. In de praktijk is namelijk al gebleken dat bij de
HSL-Zuid en de luchthaven Lelystad, dat geluidsmetingen noodzakelijk zijn, want de berekeningen in de betreffende
milieueffectrapport bleken
significant af te wijken.
4395951

10

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot tegemoetkoming van planschade in te dienen

2.8

Geen

3.2.2

Geen

3.2.5

Geen

na afloop van deze procedure. Echter, cliënten hadden graag van te voren een planschaderisicoanalyse
gezien van deze waardedaling. Nu bij planschadeclaims een steeds groter deel van het nadeel voor eigen risico blijft,
hoort dit nadeel
zo klein mogelijk te blijven. Een goede ruimtelijke ordening vraagt dat het nadeel voor omwonenden
waar mogelijk wordt beperkt. Een reden te meer om te zoeken naar andere locaties, waar geen of
minder planschade te verwachten valt.
Cliënten vragen u het PIP en MER Windenergie A16 niet vast te stellen en de omgevingsvergunning
niet te verlenen.
4400129

1

4400129

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 44001 24. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 24.
In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënten met de
nieuwe windturbines in beeld gebracht. De geluidsbelasting zou ten gevolgen van de nieuwe turbines niet toenemen.
Gelet op de ligging van de woning nabij de turbines lijkt dit niet aannemelijk.

4400129

3

Tot slot is ten onrechte niet, bijvoorbeeld met fotovisualisaties, inzichtelijk gemaakt wat de impact uit het oogpunt van
de aantasting van het uitzicht en de landschappelijke inpasbaarheid, is voor de Rijsbergsebaan XX en XX en de Ballemanseweg XX.

4400129

4

Cliënten zijn bereid tot onderling overleg over de plaatsing van de windturbines.

Ter kennisname

4397131

1

De gevolgen voor de verdere natuur vinden we beschreven in het hoofdstuk ecologie. Die beschrijving is uitvoerig ,

2.3

Geen

3.2.6

Geen

3.2.6

Geen

We dringen er op aan om via monitoring de gevolgen voor de natuur beter te onderzoeken en daarbij aandacht te

De gevraagde monitoring en evaluatie maakt deel uit van de nog te verlenen natuur-

Geen

besteden aan alle effecten, dus naast geluidhinder ook mogelijke invloed op de natuur op en in de bodem en het wa

vergunningen en -ontheffingen voor het windproject.

maar heeft zijn beperkingen.
Enerzijds is er een beperkte kennis van de effecten van windmolens op alle natuur, anderzijds hebben de rapporteurs
gekozen voor slechts enkele effecten. Zo is er alleen gekeken naar beschermde gebieden en beschermde soorten en
gezocht naar enkele factoren die gebruikt kunnen worden voor de plaatskeuze van de windmolens. Zo is voor de na
tuurcompensatie alleen gekeken naar de berekende geluidhinder op wettelijk beschermde natuurgebieden.
4397131

2

4397131

3

Vanuit de belangen van de natuur is een keuze zoveel mogelijk buiten de beschermde natuurgebieden een voor de
hand liggende. We zien geen onderbouwde redenen om daar wijzigingen in aan te brengen.
Het effect van een windmolen beperkt zich niet tot beschermde gebieden en beschermde soorten. De natuurbescher
mingswet is daar duidelijk over. De zorgplicht is in alle gevallen van toepassing.
Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levend planten en dieren. (algemene
zorgplicht, artikel 1.11)

4397131

4

ter; de gevolgen van turbulentie, slagschaduw, belemmeringen
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2.3

Geen

2.3

Geen

De windafvang is op basis van een aantal zienswijzen alsnog inzichtelijk gemaakt.

Opbrengstverlies is inzichtelijk

door de draaicirkel van de wieken, e.d.
We vinden het nodig dat hierover in het plan een extra paragraaf komt. Waarin ook een besluit wordt vastgelegd om
voor evaluatie, monitoring en onderzoek geld uit te trekken.
4397131

5

De voorgestelde natuurcompensatie is opmerkelijk gering; het betreft 0,25 ha per molen, dat is 50 m bij 50 m. De fun
dering en de toegangsweg is al groter; de draaicirkel van de wieken is circa 2 ha.
Als we nadere analyse van de berekening bekijken, wordt duidelijk wat er mis is. Er is een methodiek gebruikt die al
leen compensatie van geluidhinder in wettelijk aangewezen natuurgebieden berekent. Om het nog verder te reduceren
is de uitkomst nog gedeeld door 3.

4397131

6

Er is geen compensatie voor andere, hiervoor genoemde effecten op de natuur bij betrokken. Er is niet meegenomen
alle natuur onder en om de molens.
De inventarisatie in de MER hoofdstuk ecologie is hierbij niet gebruikt.
De uitkomst is een oppervlaktemaat die niet gerelateerd is aan de schade aan de natuur ter plaatse, noch aan de
grootte en soort windmolens.

4397131

7

De invloed van de molens gaat ver en dat is bekend, want er is een vuistregel om te voorkomen dat windturbines elkaars opbrengst beïnvloeden, namelijk worden ze ongeveer zes maal de rotordiameter van elkaar geplaatst. Bij een

gemaakt.

rotordiameter van 80 m is de afstand tussen 2 windturbines dus 480 m.
4397131

8

Wij verzoeken u op grond van voorgaande overwegingen om een adequate natuurcompensatie.

Bij de vaststelling van het inpassingsplan wordt in de plantoelichting meer uitvoerig in

Paragraaf 5.4 wordt aange

gegaan op de wijze waarop rekening is gehouden met de belangen van het NNB en

vuld.

de wijze waarop de compensatie wordt vormgegeven.
4397131

9

Onze vereniging zet zich in voor natuur en duurzaamheid en wordt graag betrokken bij het vervolg van dit project,

2.4

Geen

2.4 en 2.6

Geen

3.2.2 en 3.2.3

Geen

2.6

Geen

met name als het gaat om de gevolgen voor de natuur, de monitoring daarvan en de realisatie van de natuurcompen
satie. Voor de betrokkenheid van de omwonende heeft u regelingen getroffen. We pleiten er voor om ook voor de in
het gebied werkende natuurverenigingen iets dergelijks te regelen, zodat de belangen van de natuur zo goed mogelijk
worden gediend.
4397221

1

Wij zijn bij de Notitie Reikwijdte en detailniveau 1 3 juli 201 6 niet geïnformeerd door uw provincie en gemeente Zundert. Sedert definitieve locatie keuze windmolen A16 in oktober 2017 is pas duidelijk geworden dat in de onze buurt
een windmolen wordt geplaatst. Ook is de windmolen in het PIP opgenomen. Daarna ben ik op een bijeenkomst ge
weest.

4397221

2

Vervolgens weet ik dat België in onze omgeving druk doende is hoger en nieuwe windmolens te plaatsen.
Wat gaat u er als provincie aan doen om de overlast niet te verhogen voor onze buurt.

4397221

3

Wij tekenen bezwaar en tegen de gang van zaken.
En vragen u onderbouwd toe te lichten waarom u en de gemeente Zundert onze buurt niet eerder in het project hebt
betrokken?

4397221

4

Verder deel ik u mede dat ik de zienswijze van de heer X. X^ Schriekenweg X^ XXXX XX

volledig onder

Zie beantwoording zienswijze 4397220

schrijven.
4397216

1

Cliënten hebben al fors in het bedrijf geïnvesteerd en hebben grote plannen met het bedrijf; zo is er onder meer al een

Ter kennisname

Geen

Ter kennisname

Geen

3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3

Geen

vergunning aangevraagd en verkregen voor een nieuwe bedrijfsloods met ingebouwd kantoor.
4397216

2

Het is tevens de bedoeling om op termijn een vervangende, nieuwe woning te bouwen voor het adres Laarakkerstraat
XX. Hier zou cliënt X.X.X.X. XX met zijn gezin gaan wonen.

4397216

3

Cliënten zijn ervan overtuigd dat zij van deze windmolens hinder in de vorm van slagschaduw en geluid gaan onder
vinden, zowel bij wonen als bij werken. Dit geldt niet alleen voor cliënten doch ook voor de werknemers die in de kas
en buiten op de containervelden werken en voor de werknemers op kantoor, nu de nieuwe bedrijfsloods met een grote
glazen pui wordt uitgevoerd en slagschaduw hier allesbehalve wenselijk is.
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Dit is eens te meer van belang, nu cliënten al jarenlang hinder ondervinden van de windmolens die net over de grens

3.2.1

Geen

Ter kennisname

Geen

2.8

Geen

in België staan. De dichtstbijzijnde windmolen staat amper 300 meter van het bedrijf van cliënten vandaan. Daar zou
den dus nog twee windmolens bij kunnen komen als de plannen voor Windenergie A1 6 ongewijzigd door gaan. Dit
kan voor cliënten desastreuze gevolgen hebben.
Indien de overlast namelijk te groot wordt, ontstaat er een negatief werkklimaat en komt de beschikbaarheid van de
werknemers in het gedrang en daarmee het voortbestaan van het bedrijf. Daarnaast zal het woongenot ter plekke
eveneens sterk verminderen zodat cliënten daar privé ook de nadelige gevolgen van zullen ondervinden.
4397216

5

De plannen werken nu al negatief door op het bedrijf van cliënten; cliënten zouden eigenlijk met de bouw van de
nieuwe bedrijfsloods willen beginnen en een vergunning willen aanvragen voor een nieuwe woning, maar de toekomst
van het bedrijf is door het plan Windenergie A16 onzeker geworden. Tevens hebben al twee werknemers aangegeven
niet meer op de locatie aan de Laarakkerstraat te willen werken en cliënt X.X.X.X. XX vraagt zich af of hij met zijn gezin
nog wel daar wil gaan wonen.

4397216

6

Cliënten hebben inmiddels gesprekken gehad met de twee initiatiefnemers van de windmolens in kwestie, zijnde Landzeel en Raedthuys, alsmede met het bureau Windenergie en de gemeente Zundert. Cliënten kunnen zich echter niet
aan de indruk onttrekken dat de kaarten al geschud zijn. Niettemin willen zij toch een inspraakreactie indienen, vooruit
lopend op een verzoek tot planschade als blijkt dat er als gevolg van deze inspraakreactie niets of te weinig verandert
ten gunste van cliënten.

4397216

7

Ten onrechte is het bestreden besluit geen rekening gehouden met de invloed van de windmolens op Belgisch grondge De milieueffecten (geluid en slagschaduw) t.g.v. van de opschaling van het Windpark
bied op het bedrijf van cliënten. Cliënten ondervinden daar nu reeds hinder van in de vorm van slagschaduw en ge

Hoogstraten in België zijn inzichtelijk gemaakt en worden betrokken bij definitieve be

luid. De windmolens van Landezeel en Raedthuys zullen deze hinder doen toenemen waardoor deze ver boven de

sluitvorming.

toegestane geluidswaarden komt; ook zal de slagschaduw nog verder toenemen. Bovendien zou deze hinder wel eens

3.2.2 en 3.2.3

Geen

exponentieel kunnen worden, met andere woorden dat het naast cumulatief elkaar ook nog eens versterkt. Dit is niet
onderzocht en ook zijn cliënten niet benaderd hierover, terwijl in uw brief van 1 3 juni 201 8 (bijlage 3) staat vermeld
dat er afspraken zijn gemaakt met eigenaren.
4397216

8

Ten onrechte wordt, als het gaat om hinder, de afstand van de windturbines berekend tot aan de woningen aan de

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.4

Geen

Ten onrechte wordt in het bestreden besluit niet de verplichting aan de exploitanten van de windmolens opgelegd om

Voor geluid en slagschaduw gelden de normen die opgenomen zijn in het Activiteiten

Geen

de meest stille (geluidsarme) technieken te gebruiken om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

besluit en de Activiteitenregeling. Uit de bij de aanvraag behorende onderzoeken voor

Laarakkerstraat XX en XX. Cliënten stellen zich op het standpunt dat de afstand berekend moet worden tot aan de
grens van het bedrijf. De Raedthuys-molen staat het meest dichtbij, namelijk op minder dan 1 80 meter afstand van de
perceelsgrens van cliënten. Op de gehele 16 hectare werken continue mensen die straks continue worden blootgesteld
aan het geluid van windturbines en last hebben van slagschaduw. Het beperkt zich in deze zaak niet tot hinder op
woonhuizen; gelet op de specifieke aard van het bedrijf is het hele bedrijf van cliënten een kwetsbaar object.
4397216

9

Hetzelfde geldt voor de slagschaduw.

geluid en slagschaduw blijkt dat voldaan worden aan de gestelde normen en daar
waar nodig hebben wij maatwerkvoorschriften gesteld.

4397216

10

Ten onrechte is in het bestreden besluit geen rekening gehouden met de veiligheid van werknemers die in de nabijheid

3.2.1 en 3.2.4

Geen

2.8

Geen

van windturbines werken. Met een wieklengte van 75 meter op een afstand van 1 80 meter tot aan het perceel van
cliënten waarop mensen werken, razen de wieken dus op circa 100 meter afstand van werkende mensen. Er zijn reeds
gevallen bekend waarin wieken zijn losgelaten c.q. afgebroken. Deze situatie zou deels opgelost kunnen worden door
de Raedthuys-windmolen zover mogelijk naar het noorden te verplaatsen. Nu ligt deze midden in een landbouwperceel en er is in noordelijke richting ruimte genoeg.
4397216

11

Ten onrechte is in het bestreden besluit niet voorzien dat de onroerende zaken van cliënten een waardedaling onder
gaan als gevolg van het negatieve woon- en werkklimaat dat ontstaat als gevolg van de komst van de windmolens. De
woonhuizen en de bedrijfsonderdelen zijn onverkoopbaar want niemand wil tussen meerdere windmolens wonen
en/of werken. Cliënten zijn bereid deze waardedaling met behulp van deskundigen aan te tonen.
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4397216

12

Ten onrechte is in het bestreden besluit geen rekening gehouden met het effect van de windmolens op de nabijgelegen

3.2.6

Geen

Ten onrechte is in het bestreden besluit geen c.q. onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke inpasbaar 3.2.5

Geen

natuurgebieden en ecologische verbindingszones. De windmolens staan weliswaar niet in deze gebieden doch wel in
de nabijheid; de effecten daarop zijn niet c.q. onvoldoende onderzocht.
4397216

13

heid van de windmolens. Het gebied met veel natuur en lage bebouwing is helemaal niet geschikt voor het oprichten
van windmolens van deze omvang. In de noordelijke gemeenten is veel meer ruimte.
4397216

14

Cliënten zullen als gevolg van de windmolens ongetwijfeld schade gaan leiden. Niet alleen vermogensschade als hier

2.8

Geen

Ter kennisname

Geen

2.3

Geen

2.3

Geen

Indiener specificeert niet welke woningen binnen 400 meter niet zijn ingetekend.

Geen

boven bij punt 15 genoemd, doch ook inkomensschade. Als cliënten niet over voldoende werknemers kunnen beschik
ken omdat het woon- en werkklimaat negatief wordt beïnvloed door de windmolens, dan komt de omzet en uiteindelijk
het voortbestaan van het bedrijf in het gedrang. Ook deze schade kunnen cliënten met behulp van deskundigen zicht
baar maken.
4397216

15

Namens cliënten verzoek ik u:
I: Deze inspraakreactie in uw besluitvorming te betrekken en uw besluit daarop aan te passen;
II: Cliënten in de gelegenheid te stellen deze inspraakreactie mondeling en/of schríftelijk toe te lichten c.q. te onder
bouwen;
III: De kosten die cliënten hebben moeten maken en nog moeten maken terzake juridische bijstand en deskundigenkosten, alsmede (eventuele) proceskosten, te vergoeden.

4397220

1

Reactie op de nota van zienswijze NRD Windenergie A 16,6 december 201 6 opgesteld door Bosch Van Rijn BV .
1) . Al, In 2013 is door het Ministerie van l&M^OWOL) besloten de A 16 zone niet als voorkeurslocatie op te nemen
vanwege o.a. kans op horizonaanslag te groot wordt geacht,aantasting van open gebied en een deel van het gebied
valt binnen de externe werkingszone het gebied natura2000.
In het zienswijze wordt hierop niet geflecteerd. Ook door is dit van 201 1 door de gemeente Zundert en de Provincie is
dit nooit eerder vermeld. Dit had mijn inziens vanaf de afwijzing door het Min van l&M 201 3 vermeld dienen te wor
den. Nu de burgers en gemeenteraad hierover niet zijn geïnformeerd, komt deze commissie terecht onder de categorie
"het bewust achterhouden van belangrijke informatie".
De provincie geeft de locatiekeuze Wind A 16 toch is doorgezet vanwege, het bod van de Regio West^Brabant 201 1
dat goedgekeurd is college van B&W van de 4 gemeenten.
Let wel zonder instemming van de gemeenteraad Zundert.
Ik merk daarbij op dat in het PIP hierop geen verdere toelichting is opgenomen.
Dit is ons de aanleiding u vragen een gemotiveerd antwoord te geven op grond waarvan u de locatie Wind A 16
windmolen hebt doorgezet en u eigen beleid zijnde , de algemene regels van het provinciale beleid zoals verwoord in
artikel 4.10 windmolens en 5.28 artikel 32 aanduiding zoekgebied voor windturbines te negeren?

4397220

2

Ten 2e willen een nadere motivatie waarom u het advies /besluit van het Ministerie van l&M A 1 6 zone niet als voor
keurslocatie op te nemen, niet heeft gepubliceerd aan de burgers en de gemeenteraad Zundert ?

4397220

4397220

3

4

Er wordt gesteld dat de belangen van de burgers /omwonende goed behandeld zullen worden o.a via de project
groepen. Wij hebben hierover enkele opmerkingen:

De gehanteerde bron voor woningen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

- woningen binnen 400 meter zijn niet ingetekend ;

2018 (BAG).

we ervaren dat de gemeente en provincie niet reageert op vragen van de betrokken bewoners in het gebied;

2.4

Geen

- niet direct betrokken burgers binnen het gebied en niet officiële buurt comités worden wel gehoord;
- voorbeeld buurtschap Waaijenberg Zundert heeft sedert 24 okober 201 7 kennis heeft kunnen nemen over de plaat
sing van een windmolen in haar buurt;
- dat projectontwikkelaars veel eerdere met de plannen rondliepen in het gebied, voordat de betrokkene op de hoogte
waren gesteld. Burgers negeren en gebieden niet informeren is ongepast als gemeente en provincie bestuur.
Wij vragen deze praktijkervaringen in de zienswijze een duidelijk toelichting op te nemen waarom volgens deze me
thode gewerkt is of gewerkt moest worden?
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Deze vraag is niet beantwoord. Wij vragen u in de zienswijze nadrukkelijk uitleg te geven op de vraag waarom langs

2.5, 3.2.2 en 3.2.3

Geen

Ten 2e; heeft de provincie een zienswijze ingediend tegen de nieuwe plannen van de Belgische winmolens langs de

De provincie Noord-Brabant heeft geen zienswijze ingediend op de nieuwe plannen

Geen

A16?

van Belgische windmolens langs de A16 (A1 in België). Wel heeft de Omgevings-

wij vragen u de schríftelijke zienswijze en de bevindingen van de provincie Noord Brabant over de nieuwe windmolen

dienst Midden- en West-Brabant namens de provincie een reactie gestuurd naar de ge

plannen langs de A 16 , de overzijde van ons windmolens ,van de Belgische overheden nadrukkelijk onderdeel uit te

meente Hoogstraten.

laten maken van het PIP?

De milieueffecten (geluid en slagschaduw) t.g.v. van de opschaling van het Windpark

Wij merken dat de bewoners in dit gebied en de gemeente Zundert hierover in oktober 2017 schríftelijke vragen heb

Hoogstraten in België zijn inzichtelijk gemaakt en worden betrokken bij definitieve be

de A 16 vanaf knooppunt Hazeldonk/Galder tot Hazeldonk West ( ca 5,5 km) in totaal 23 windmolens ( oud 15 en 8
nieuwe windmolen ) worden voorgesteld in het PIP?
En daarbij vooral uitleg te geven over de gevolge van overlast van de bestaande en nieuwe windmolens in de directe
omgeving van Hazeldonk /Diunt en Waaijenberg (incl. het Belgische grond ).
4397220

6

ben ingediend. Ook deze vragen en reacties willen graag terug zien in de zienswijze.

sluitvorming.
Zie 3.2.2 en 3.2.3 voor een korte beschouwing van de resultaten. Het is ons onduide
lijk op welke schriftelijke vragen gedoeld wordt en door wie bij wie ze zijn ingediend.
Het is dus niet mogelijk ze bij de beantwoording van deze zienswijze te betrekken.

4397220

7

Een evenredige verdeling van de windmolens over de 4 gemeente was een besluit van de bestuurlijk klankbord groep.

2.5

Geen

2.7

Geen

Allereerst merk ik namens cliënt op dat het niet gepast vinden dat in de zomerperiode een dergelijk omvattend plan, de 2.6

Geen

De gemeenteraad van Zundert heeft dit in de raad als voorwaarden op genomen. Dit besluit heeft u genegeerd. Door
de gemeente Breda toestemming te geven 3 a 4 windmolens te plaatsen , langs de A6 nabij Diunt /Galder ,op de
rand van de gemeente Breda!
Dit is direct gelegen aan de gemeente grens Zundert. Bewoners van de gemeente Zundert hebben hier extra overlast
van. Graag een gemotiveerd antwoord waarom u evenredige
op deze wijze hebt uitgevoerd?
4397220

8

Financieel is het Langs de A16 zeker nabij Hazeldonk geheel onaantrekkelijk . reden de windvang is beperkt.
De capaciteit wordt voor ca 70 % benut. Waarom wijst alternatieve energie bronnen bij het windmolenplan A 16 af er
wordt er elders toegejuicht?
Is er sprake van onomkeerbare afspraken met projectontwikkelaars?
Graag uitleg over deze 2 vragen ?

4395674

1

MER Windenergie A16 en de verschillende ontwerpbeschikkingen ter inzage worden gelegd. Er is daarnaast gekozen
dit onder de coördinatieregelen te brengen, maar daardoor is het ook lastig reageren.
4395674

2

Cliënt vreest enorme geluidsoverlast en hinder door de slagschaduw. Bovendien wordt het uitzicht aangetast. De omge 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.5

Geen

ving rondom de eigendommen van cliënt is nu volledig gekenmerkt door agrarisch gebied. Daar komt een enorme ver
andering in met de realisatie van 6 windturbines.
4395674

3

Uitgangspunt voor deze hele ontwikkeling is een tussen vier gemeenten en uw provincie gesloten convenant. Daarin

De gemeente Zundert heeft tijdens het opstellen van het convenant in 2015 bedongen

zijn afspraken gemaakt over het realiseren van 100 MW in de A16 zone. De gemeente Zundert heeft toen aangege

dat er rekening zou worden gehouden met de ontwikkeling van het bestemmingsplan

ven 3 windturbines zelf te ontwikkelen en 3 op grond van het toekomstige provinciaal inpassingsplan.

BCT en de opstelling van een drietal windmolens in dit plan. Dit belang is gedurende

De zelf te ontwikkelen windturbines zouden worden opgenomen in het op te stellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein

het proces van dit project steeds in acht genomen, ook bij het bepalen van de MER-al-

Treeport'. Dit is gedurende het proces gewijzigd, want nu wordt cliënt in een keer geconfronteerd met 6 windturbines.

ternatieven en bepalen van de milieuhinder.

Geen

De eerdere locatie studies voor het PIP zijn niet gebaseerd op 6 windturbines in eens. Cliënt vraagt zich dan ook af of
dit zomaar kan.
4395674

4

In de onderzoeken die ten grondslag liggen aan het provinciaal inpassingsplan en het Milieueffectrapport is ook geen

3.2.2 en 3.2.3 De milieueffecten (geluid en slagschaduw) t.g.v. van de opschaling van Aanvulling opschaling Hoog

rekening gehouden met de windturbines die op Belgisch grondgebied al staan en ook nog worden gebouwd. Tevens is het Windpark Hoogstraten in België zijn inzichtelijk gemaakt en worden betrokken bij
geen rekening gehouden met de gewijzigde situatie van 6 kleine windturbines naar 7 hogere van 210 meter. Het kan

straten.

definitieve besluitvorming.

niet zo zijn dat met de ontwikkeling van deze plannen op zo'n korte afstand van België de ontwikkelingen op Belgisch
grondgebied niet worden meegenomen in de toetsing van het PIP. In totaal staan er straks 23 windturbines binnen een
straal van 5.500 meter in zowel Nederland als België.
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In de ontwerpbeschikkingen is op genomen dat er nog geen keuze is gemaakt voor een type windturbine. De vergun

Ter kennisname

Geen

3.2.2

Geen

2.7

Geen

3.2.3

Geen

3.2.5

Geen

De windturbines dienen voorzien te worden van obstakelverlichting in het verband met

Geen

ning aanvraag is daardoor gebaseerd op een range van mogelijke windturbines. Dit maakt het natuurlijk wel heel
moeilijk om gericht te reageren op een dergelijke ontwerpbeschikking. De worstcase situaties zijn getoetst, maar cliënt
had uiteraard graag geweten waar hij aan toe is en wat de gevolgen zijn.
4395674

6

Cliënt vreest voor geluidsoverlast. Dit te meer de meest voorkomende windrichting (noord)west is en het te verwachten
is dat - gelet op de ligging van de A16 en de HSL - in genoemde varianten de windturbines ongunstig zullen staan
ten opzichte van deze windrichting met betrekking tot geluidsoverlast.

4395674

7

In de stukken wordt opgemerkt dat windturbines stil gezet kunnen worden en dus minder opbrengst hebben, om aan
geluidnormen te kunnen voldoen. De vraag is dat wel of je op zo'n locatie dan wel een windturbine moet plaatsen. Als
de opbrengst minder is, kun je beter niet kiezen voor een windturbines op zo'n locatie. De last voor de omgeving blijft,
terwijl zo'n turbine minder opbrengt.

4395674

8

Tevens vreest cliënt voor overlast door de slagschaduw van de turbines. De 6 beoogde windturbines komen parallel
aan de A1 6, en staan dus ten westen van de woning van cliënt. Als de zon in westen staat, staat de zon laag. Dat be
tekent dat de slagschaduw enorm lang is, hetgeen ook te zien is in figuur 5.2 van het hoofdstuk slagschaduw (5.3) in
de toelichting op het inpassingsplan.

4395674

9

Cliënt heeft , zoals al aangegeven, momenteel uitzicht over open landschap met enkele hoge elementen. Windturbines
zijn hoog en hebben dus een enorme impact in deze omgeving. Nu komen er nog eens 6 windturbines op korte af
stand bij. Na de uitvoering van dit plan staan er op korte afstand van de eigendommen van cliënt 23 windturbines.
Zowel in Nederland als België.

4395674

10

Hoewel cliënt een voorstander is van een verplichting tot een voorafgaande goedkeuring door het bevoegd gezag van

een verlichtingsplan, acht hij dit maatwerkvoorschrift onvoldoende garantie biedend dat hij geen onevenredige overlast de luchtvaartveiligheid. De Directie Luchtvaart- vergunningen van de Inspectie Leefom
zal gaan ondervinden van de obstakelverlichting. Op het moment dat het bevoegd gezag dit verlichtingsplan goed

geving en Transport is het bevoegd gezag voor de beoordeling van het verlichtings-

keurt en laat uitvoeren, heeft cliënt immers gaan inspraak meer. Hij wil dan ook op voorhand in de omgevingsvergun-

plan voor de luchtvaart. Op dit moment is er nog geen verlichtingsplan opgesteld. Dit

ning geregeld hebben dat de obstakelverlichting sowieso niet knipperend zal worden, maar vastbrandend en gedimd.

is onder meer afhankelijk van het type windturbine en zal later uitgewerkt worden en
voorgelegd aan de Directie Luchtvaart-Vergunningen. De Luchtvaartwet is bepalend
waar deze verlichting/markering aan moet voldoen. Landelijk lopen er diverse onder
zoeken naar de beste mogelijkheden om hinder als gevolg van deze verlichting zoveel
als mogelijk te beperken. Wij beoordelen enkel de hinder van de verlichting. Door op
een later tijdstip, moment van keuze windturbines, het verlichtingsplan op te stellen kun
nen wij bij de beoordeling daarvan de BBT van dat moment betrekken en zal de hin
der voorkomen, en voor zover dat niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau be
perkt moeten worden. Dit volgt rechtstreeks uit het Activiteitenbesluit. "

4395674

11

Dit laatste is met name van belang vanwege het feit dat er slechts bij clustering of rijvorming van meerdere windturbines Zie beantwoording punt 1.

Geen

kan worden afgezien van obstakelverlichting binnen de hoekpunten. Op deze locatie is het niet duidelijk of zal worden
afgezien van obstakelverlichting, wat maakt dat je dan zoveel als mogelijk moet voorkomen dat de aanwezige obsta
kelverlichting gaat leiden tot een onevenredige overlast.
4395674

12

In de ontwerp omgevingsvergunning is in 11.2 opgenomen dat in het kader van de milieueffectrapportage een radar-

2.10, 4.2.4 en 4.2.6

Geen

verstoringstoets is uitgevoerd door TNO. Daaruit is gebleken dat enkel de locatie knooppunt Princeville niet geschikt is
voor realisatie van windturbines met een tiphoogte van 150 meter. Om deze reden is deze locatie buiten het Voorkeur
salternatief (VKA) gelaten. Voor de overige locaties uit het VKA, waaronder de locatie van aanvrager, leverde de radarverstoringstoets blijkbaar geen belemmeringen op.
Dit is een opmerkelijke constatering, aangezien eerder het Ministerie van Defensie aangaf in een beroepsprocedure
aangaande het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" - welke procedure heeft geleid tot de uitspraak van de Afde
ling bestuursrechtsspraak van de Raad van State van 23 september 2015 (201400843/1/R3) - dat de opschaling
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Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

In de regels van het ontwerp inpassingsplan zijn onder 7.6.2 voorwaarden opgenomen om te kunnen afwijken van het

Operators van GSM-verbindingen zijn in het kader van het wettelijk vooroverleg uitge

Geen

bouwverbod van 7.6.1, te weten het bouwen hoger dan 90 meter boven NAP ter voorkoming van verstoring van het

nodigd het inpassingsplan Windenergie aan hun belang te toetsen. Geen van de ope

van twee windturbines qua hoogte in strijd kwam met de regels van het Barro en Rarro. Cliënt kan die constateringen
toen moeilijk rijmen met de beoordeling nu, aangezien de windturbines weer hoger worden.
4395674

13

radarbeeld van het radarstation Woensdrecht. De werking van dit radarstation mag bij een overschrijding van deze

rators heeft daarvan gebruik gemaakt. Daarmee gaat het provinciebestuur ervan uit

bouwhoogte (welke flink wordt overschreden met een tiphoogte tot 200 meter en een ashoogte tot 140 meter) niet in

dat de gekozen windturbineopstelling in het inpassingsplan niet tot knelpunten zal lei

onaanvaardbare mate negatief worden beïnvloed.

den in de uitvoering ervan.

Wederom gelet op de bevindingen van de minister van Defensie in genoemde beroepsprocedure acht cliënt het aanne 2.10, 4.2.4 en 4.2.6
melijk dat dit radarstation in onaanvaardbare mate negatief zal worden beïnvloed.
Dat in paragraaf 5.9.3 van de toelichting op het ontwerp inpassingsplan wordt gesteld dat de windturbineopstelling ter
toetsing wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie voor akkoord en dat in het kader van het vooroverleg het
concept-ontwerp van dit inpassingsplan is toegezonden aan de operators van GSM-verbindingen in het plangebied en
geen van de operators te kennen heeft gegeven dat de beoogde windturbineopstelling tot onaanvaardbare hinder op
de straalpaden kan leiden, leidt er nog niet toe volgens cliënt dat kan worden aangenomen dat dit aspect de uitvoe
ring van dit inpassingsplan niet in de weg staat.
4395674

14

Als u mocht overgaan tot de vaststelling van het PIP met in begrip van het MER dient uw provincie tot monitoring over

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

te gaan. Er moeten metingen worden gedaan wanneer er nog geen winturbines zijn geplaatst en er moeten metingen

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

worden gedaan wanneer deze wel zijn geplaatst. Enkel op die

speelt.

Geen

manier is het mogelijk te bepalen of wordt voldaan aan de gestelde criteria van het MER en of het noodzakelijk is om
corrigerende maatregelen te treffen. De hierop betrekking hebbende rapportage dient openbaar te worden gemaakt.
In de praktijk is namelijk al gebleken dat bij de HSL-Zuid en de luchthaven Lelystad, dat geluidsmetingen noodzakelijk
zijn, want de berekeningen in de betreffende milieueffectrapport bleken significant af te wijken.
4395674

15

Tenslotte vreest cliënt voor een flinke waardevermindering van zijn eigendommen Bigtelaar XX en XX.

2.8

Geen

Ter kennisname

Geen

2.5

Geen

3.2.2

Geen

Schuin achter de woning van cliënt zijn verschillende stroken bos gelegen. Het leeuwendeel van deze bossen zal wor

Op dit moment zijn nog geen kapvergunningen aangevraagd en is het dan ook niet

Geen

den gekapt om de plaatsing van de turbines mogelijk te maken. Cliënt verzoek u de bossen terug te plaatsen - het is

mogelijk om op dit punt zienswijzen in te dienen.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot tegemoetkoming van planschade in te dienen na afloop van
deze procedure. Echter, cliënt had graag van te voren een planschaderisico-analyse gezien van deze waardedaling.
Nu bij planschadeclaims een steeds groter deel van het nadeel voor eigen risico blijft, hoort dit nadeel zo klein moge
lijk te blijven. Een goede ruimtelijke ordening vraagt dat het nadeel voor omwonenden waar mogelijk wordt beperkt.
Een reden te meer om te zoeken naar andere locaties, waar geen of minder planschade te verwachten valt.
4395674

16

Cliënt vraagt u het PIP en de MER Windenergie A1 6 niet vast te stellen en de aangevraagde omgevingsvergunningen
niet te verlenen.

4400128

1

4400128

2

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 44001 24. Zie voor beantwoording zienswijze 44001 24.
De turbines E-4 en E-5 zijn het dichtst bij de woning van cliënt voorzien. Cliënt verzoekt u deze turbines verder weg te
plaatsen, om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken.

4400128

3

In bijlage G bij het Akoestisch onderzoek MER is de cumulatieve geluidsbelasting op de woning van cliënt met de
nieuwe windturbines in beeld gebracht. De cumulatieve geluidsbelasting zal van 54 LCum in de huidige situatie toene
men naar 60 Lcum in de nieuwe situatie. Dit is een zeer hoge toename. In de huidige situatie is de GES-score van de
woning van cliënt matig (GES-score4). De GES-score zal ten gevolge van de turbines verslechteren tot zeer matig (5).
Dit is onacceptabel.

4400128

4

tegenwoordig mogelijk bomen met wortel en al te uit te graven - nadat de turbines zijn geplaatst. De bomen kunnen
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Resulteert in de vol
gende wijziging:

3.2.3 en 3.2.5

Geen

2.8

Geen

2.4

Geen

3.2.3

Geen

In hoofdstuk 5.1 1 van de toelichting is opgenomen dat in de planregeling de verplichting wordt opgenomen om de

De windturbines dienen voorzien te worden van obstakelverlichting in het verband met

Geen

windturbines te voorzien van obstakelverlichting conform een door ILenT goedgekeurd verlichtingsplan. In de omge-

de luchtvaartveiligheid. De Directie Luchtvaart- vergunningen van de Inspectie Leefom

vingsvergunning is hierover als conclusie in 10.3 van de inhoudelijke overwegingen opgenomen dat de uitwerking van

geving en Transport is het bevoegd gezag voor de beoordeling van het verlichtings-

het verlichtingsplan voorafgaand aan de toepassing met het bevoegd gezag afgestemd dient te worden. Dit is als

plan voor de luchtvaart. Op dit moment is er nog geen verlichtingsplan opgesteld. Dit

maatwerkvoorschrift gekoppeld aan de vergunning (onder 3.1.1).

is onder meer afhankelijk van het type windturbine en zal later uitgewerkt worden en

dan afscherming van de windturbines bieden, niet alleen tegen de verstoring van het uitzicht, maar ook wat geluidshin
der betreft.
4399405

1

De afstand van de woning van cliënte tot de beoogde plek van de dichtstbijzijnde windturbine is ongeveer 1,2 kilome
ter. Cliënte vreest hinder door de slagschaduw. Bovendien wordt het uitzicht aangetast.

4399405

2

Daarnaast heeft cliënte samen met haar familie een stuk agrarische grond in eigendom, zeer nabij deze windturbines
(het perceel ligt tegen beoogde windturbine E-4 aan). Ze vreest te worden benadeeld in de gebruiksmogelijkheden van
deze grond door de plaatsing van deze windturbines.

4399405

3

Cliënte is van mening dat de besluiten de noodzakelijke zorgvuldigheid in de voorbereiding en in de belangenafwe
ging missen. Onderstaande aspecten zijn daar niet-limitatieve voorbeelden van.

4399405

4

Cliënte vreest voor overlast door de slagschaduw van de turbines. De zes beoogde windturbines komen parallel aan
de A1 6, en staan dus ten oosten van de woning van cliënte. Als de zon in het oosten staat, staat de zon laag. Dat be
tekent dat de slagschaduw enorm lang is, hetgeen ook te zien is in figuur 5.2 van het hoofdstuk slagschaduw (5.3) in
de toelichting op het inpassingsplan

4399405

5

voorgelegd aan de Directie Luchtvaart-Vergunningen. De Luchtvaartwet is bepalend
Hoewel cliënte een voorstander is van een verplichting tot een voorafgaande goedkeuring door het bevoegd gezag

waar deze verlichting/markering aan moet voldoen. Landelijk lopen er diverse onder

van een verlichtingsplan, acht zij dit maatwerkvoorschrift onvoldoende garantie biedend dat zij geen onevenredige

zoeken naar de beste mogelijkheden om hinder als gevolg van deze verlichting zoveel

overlast zal gaan ondervinden van de obstakelverlichting. Op het moment dat het bevoegd gezag dit verlichtingsplan

als mogelijk te beperken. Wij beoordelen enkel de hinder van de verlichting. Door op

goedkeurt en laat uitvoeren, heeft cliënte immers gaan inspraak meer. Zij wil dan ook op voorhand in de omgevings-

een later tijdstip, moment van keuze windturbines, het verlichtingsplan op te stellen kun

vergunning geregeld hebben dat de obstakelverlichting sowieso niet knipperend zal worden, maar vastbrandend en

nen wij bij de beoordeling daarvan de BBT van dat moment betrekken en zal de hin

gedimd.

der voorkomen, en voor zover dat niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau be
perkt moeten worden. Dit volgt rechtstreeks uit het Activiteitenbesluit. "

4399405

6

In de ontwerp omgevingsvergunning is in 11.2 opgenomen dat in het kader van de milieueffectrapportage een radar-

Operators van GSM-verbindingen zijn in het kader van het wettelijk vooroverleg uitge

verstoringstoets is uitgevoerd door TNO. Daaruit is gebleken dat enkel de locatie knooppunt Princeville niet geschikt is

nodigd het inpassingsplan Windenergie aan hun belang te toetsen. Geen van de ope

Geen

voor realisatie van windturbines met een tiphoogte van 150 meter. Om deze reden is deze locatie buiten het Voorkeur rators heeft daarvan gebruik gemaakt. Daarmee gaat het provinciebestuur ervan uit
salternatief (VKA) gelaten. Voor de overige locaties uit het VKA, waaronder de locatie van aanvrager, leverde de ra-

dat de gekozen windturbineopstelling in het inpassingsplan niet tot knelpunten zal lei

darverstoringstoets blijkbaar geen belemmeringen op.

den in de uitvoering ervan.

Dit is een opmerkelijke constatering, aangezien eerder het Ministerie van Defensie aangaf in een beroepsprocedure

2.10, 4.2.4 en 4.2.6

aangaande het bestemmingsplan "Buitengebied Noord" - welke procedure heeft geleid tot de uitspraak van de Afde
ling bestuursrechtsspraak van de Raad van State van 23 september 2015 (201400843/1 /R3) - dat de opschaling
van twee windturbines qua hoogte in strijd kwam met de regels van het Barro en Rarro. Cliënt kan die constateringen
toen moeilijk rijmen met de beoordeling nu, aangezien de windturbines weer hoger worden.
4399405

7

In de regels van het ontwerp inpassingsplan zijn onder 7.6.2 voorwaarden opgenomen om te kunnen afwijken van het

2.10, 4.2.4 en 4.2.6.

Geen

bouwverbod van 7.6.1, te weten het bouwen hoger dan 90 meter boven NAP ter voorkoming van verstoring van het
radarbeeld van het radarstation Woensdrecht. De werking van dit radarstation mag bij een overschrijding van deze
bouwhoogte (welke flink wordt overschreden met een tiphoogte tot 200 meter en een ashoogte tot 140 meter) niet in
onaanvaardbare mate negatief worden beïnvloed.
Wederom gelet op de bevindingen van de minister van Defensie in genoemde beroepsprocedure acht cliënt het aanne
melijk dat dit radarstation in onaanvaardbare mate negatief zal worden beïnvloed.
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4399405

8

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Dat in paragraaf 5.9.3 van de toelichting op het ontwerp inpassingsplan wordt gesteld dat de windturbineopstelling ter Operators van GSM-verbindingen zijn in het kader van het wettelijk vooroverleg uitge
toetsing wordt voorgelegd aan het Ministerie van Defensie voor akkoord en dat in het kader van het vooroverleg het

Resulteert in de vol
gende wijziging:
Geen

nodigd het inpassingsplan Windenergie aan hun belang te toetsen. Geen van de ope

concept-ontwerp van dit inpassingsplan is toegezonden aan de operators van GSM-verbindingen in het plangebied en

rators heeft daarvan gebruik gemaakt. Daarmee gaat het provinciebestuur ervan uit

geen van de operators te kennen heeft gegeven dat de beoogde windturbineopstelling tot onaanvaardbare hinder op

dat de gekozen windturbineopstelling in het inpassingsplan niet tot knelpunten zal lei

de straalpaden kan leiden, leidt er nog niet toe volgens cliënt dat kan worden aangenomen dat dit aspect de uitvoe

den in de uitvoering ervan.

ring van dit inpassingsplan niet in de weg staat.
4399405

9

Deze drie windturbines zouden volgens de toelichting op dat bestemmingsplan onderdeel uitmaken van het provinciale

2.4

Geen

2.4

Geen

Cliënte heeft eerder ook een zienswijze naar de gemeente Zundert gestuurd aangaande het ontwerp bestemmingsplan

Indiener geeft aan dat zij een zienswijze heeft verstuurd over BCT aan de gemeente

Geen

BCT. Die zienswijze is door de gemeente Zundert doorgestuurd naar de provincie. Cliënte gaat ervan uit dat u deze

Zundert. De provincie kan geen (onbekende) zienswijze met betrekking tot een ander

zienswijze BCT zal toevoegen aan bovenstaande.

plan toevoegen aan een ingediende zienswijze met betrekking op het inpassingsplan.

Volgens cliënte is de mer-procedure ook onvoldoende rekening gehouden met de bestaande situatie en/of ontwikkelin

3.2.2 en 3.2.3

Geen

2.8

Geen

2.9

Geen

2.9

Geen

plan Windenergie A1 6. Deze drie windturbines zijn echter buiten het vastgestelde bestemmingsplan gelaten, volgens
de toelichting omdat de planning van het provinciaal plan Windenergie A1 6 was gewijzigd.
Volgens cliënte was de werkelijke reden het feit dat Treeport zelf zich op het standpunt had gesteld dat er geen merplicht was ten aanzien van het bestemmingsplan, omdat binnen dat plan er minder dan 15 MW opgesteld vermogen
was voorzien.
4399405

10

Volgens cliënte is echter in de onderzoeken ten aanzien van het provinciaal plan Windenergie A16 ten onrechte er
vanuit gegaan alsof de drie toestemmingen voor windturbines binnen BCT reeds zijn vastgesteld. Als gevolg hiervan
zijn er volgens cliënte onvoldoende alternatieven onderzocht binnen
de mer-procedure, want de provincie had zich nu eenmaal ook gelieerd aan de gemeente Zundert en had die drie
windturbines uit het plangebied BCT nodig om te kunnen komen tot de verlangde lijnopstelling. Zonder de drie windtur
bines uit het bestemmingsplan BCT had de provincie alternatieve opstellingen van de windturbines moeten onder
zoeken in de mer-procedure.

4399405

4399405

11

12

gen in België aan de Belgisch-Nederlandse grens, bijvoorbeeld de ontwikkeling dat zes lage windturbines zijn vervan
gen door zeven hoge turbines. Het mer-onderzoek mag niet stoppen bij de grens.
4399405

13

Tenslotte vreest cliënte voor een flinke waardevermindering van haar woning en van de grond nabij de windturbines.
Uiteraard bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot tegemoetkoming van planschade in te dienen na afloop van
deze procedure. Echter, cliënte had graag van te voren een
planschaderisico-analyse gezien van deze waardedaling.

4399405

14

Tevens vindt ze dat u onvoldoende gevolg geeft aan één van de pijlers van uw plan, te weten voldoende compensatie
bieden voor de omgeving.

4397679

1

Indieners betreuren de werkwijze van het project windenergie A1 6 zeer en begrijpen het niet dat hun medewerking
aan een 'dorpsmolen' met een bovenwettelijke compensatie voor de direct omwonenden niet in de plannen is opgeno
men. Niet alleen raakt dat de eigenaren, maar ook de omwonenden die beter af zijn met een ontwikkelaar die com
pensatie in zijn dna heeft. Provincie onderschat daarmee ook de gevoeligheden in
een buurtschap en de bijdrage die een dorpsmolen aan de leefbaarheid van Oekel kan toevoegen.

4397679

2

Veel betere alternatieven dan het VKA (waaronder ook die op de locatie van de indieners) zijn simpelweg buitengeslo 2.4 en 2.5

Geen

ten en bewoners die betere oplossingen in eigendom hebben zij nooit betrokken in de voorbereiding van de zoektocht
naar
geschikte locaties.
4397679

3

Indieners betreuren dat "sociale wind" hoge verwachtingen heeft gebracht, maar steen voor steen is afgebroken totdat

2.9

Geen

er feitelijk niets meer van over is. Met de dorpsmolen had de provincie het grote verschil kunnen maken, nu is het feíte
lijk
business as usual en maakt de provincie van Oekel het Groningen van de windenergie A16.
4397679

4

Ingelaste zienswijze van X.X.X.X XX (zienswijzekenmerk 4399405)

Zie beantwoording zienswijze 4399405

120

Kenmerk

Nr.

Zienswijze

4397684

1

Ingelaste zienswijze van X.X.X.X XX (zienswiļzekenmerk 4399405)

4397308

1

Het is verschrikkelijk hoe de mooie omgeving waar ik al zo lang woon wordt vernietigd door het plaatsen van zoveel

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Zie beantwoording zienswijze 4399405
2.4

Geen

2.2

Geen

2.8.0

Geen

Ter kennisname

Geen

mega grote windmolens. Met mijn (onze) belangen wordt niet/onvoldoende rekening gehouden. Ons leefgenot wordt
drastisch beperkt.
4397308

2

4397308

3

Waarom plaatst u ze niet op zee? Dat heeft veel meer voordelen; een veel hogere energieopbrengst en geen overlast
van geluid en slagschaduw.
Naast dit meen ik recht te hebben op planschadevergoeding; door de plaatsing van de windmolens zal mijn huis in
waarde dalen.Het huis zal straks moeilijker te verkopen zijn. Om de schade daadwerkelijk te compenseren dient u te
vens het bedrag van de daling van de WOZ aan te vullen. Deze compensatie staat volledig los van de sociale partici
patie, die immers is gericht op financiële ondersteuning van energiebesparing en energietransitie.

4397164

1

Zoals aangegeven doe ik u separaat een verzoek tot planschade vergoeding toekomen.

2.8
4397164

2

Zoals bij u bekend ondervinden de aanwonenden van de A16 al reeds overlast vanwege het motorverkeer. Recente-

3.2.2

Geen

3.2.5

Geen

Tijdens de informatieavond was er een animatie te bezichtigen waar vanaf verschillende posities de impact op de hori 3.2.5

Geen

lijke en minder recentelijke ontwikkelingen hebben deze geluidsoverlast reeds versterkt (de aanleg van HSL spoorlijn en
het verhogen van de snelheidslimiet om de autosnelweg van 120 naar 130 km/u).
Voor dit punt doe ik u een verzoek om bij het plannen van uw activiteiten rekening te houden met de piekbelastingen
van iedere geluidsbron en windrichting:
» Geluid Autoverkeer op A16
» Geluid HSL Spoorlijn
» Omgevingsgeluid industrieterrein Hazeldonk
» Omgevingsgeluid agrarische Activiteiten
» Geluid reeds bestaande windmolens
» Geluid nieuw te plaatsen windmolens
Ik kan me goed voorstellen dat uit uw analyses zal blijken dat de geluidsoverlast in de omgeving Hazeldonk fors zal
zijn en cumulatieve piekbelastingen duidelijk waarneembaar zal zijn. Andere locaties voor uw windmolens, waar min
der 'extra' geluidsbronnen aanwezig zijn, hebben dan ook de voorkeur. Dit om de geluidsoverlast over de bevolking
van onze provincie 'eerlijk' te verdelen.
4397164

3

Zoals bij u bekend geeft het plaatsen van deze windmolens nabij de A16 een negatieve impact op de aanzicht van
het landschap. In de omgeving Hazeldonk zijn reeds een aantal windmolens geplaatst (zowel op Nederlands als Bel
gisch grondgebied). De windmolens vervuilen de horizon in zowel de zonuren als nachtelijke uren en geven deze met
hun navigatie verlichting hinderlijke horizonvervuiling.

4397164

4

zon te zien was. Exemplarisch hierbij is dat de woonomgeving Hazeldonk niet is geannimeerd. Ik verontrust me dat er
hier (waar de grootste overlast te verwachten is) geen orderlijke annimatie beschikbaar is. Is dit om de bewoners van
dit gebied in het ongewisse te laten, omdat zichteffecten wellicht een forse impact zullen hebben.
4397164

5

U kunt zich voorstellen dat deze horizonvervuiling voor mijn ontoelaatbaar is, mocht dit alsnog doorgaan dan dient

2.8

Geen

3.2.3

Geen

2.8

Geen

hiervoor een ruimhartige compensatie tegenover te worden gesteld.
4397164

6

In een gesprek met een van uw medewerkers werd toegelicht dat het vallen van slagschaduw op een woning is toege
staan en dit verbaasde mij ten zeerste. Er werd genoemd dat een slagschaduw overlast van ca. 4 uur per jaar is toege
staan, waarna de windmolen uitgezet dient te worden voor de rest van het jaar.

4397164

7

U kunt zich voorstellen dat het vallen van slagschaduw op mijn woning door windmolens onacceptabel is en hiervoor
een ruimhartige compensatie tegenover te worden gezet.
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4397164

9

Verder zal ik u een verzoek voor planschade vergoeding doen toekomen, waarin ik vraag om een ruimschootse com

2.8

Geen

3.2.2

Geen

Cliënte vreest hinder te ondervinden in de vorm van slagschaduw. Op dit moment ervaart zij al hinder van de al aan

Voor wat betreft slagschaduw dient voldaan te worden aan de normen uit de Activitei

Geen

wezige windturbines. Zij acht het reëel dat de door haar geplaatste zonnepanelen minder rendabel zullen worden

tenregeling. Daarvoor zal ook een automatische stilstandvoorziening op de windtur

pensatie voor de dagelijkse overslast als gevolg van geluidshinder, slagschaduw en ook daling van de WoZ waarde
van mijn woning.
4397161

1

Ten aanzien van het geluid geldt dat cliënte onaanvaardbare hinder verwacht. In dit verband wijst zij erop dat de mo
gelijkheden van de HSL-lijn feitelijk nog niet zijn gemaximeerd. Als gevolg hiervan is bij de beoordeling van de aanne
melijk geachte gevolgen van het inpassingsplan, geen rekening gehouden met de maximale mogelijkheden die op de
achtergrond aanwezig zijn.

4397161

2

door het ontnemen van zonlicht door de windturbines. In dit verband wijst zij erop dat uit de aan het plan ten grond

bine aanwezig zijn. De normen in de Activiteitenregeling zijn gesteld ter bescherming

slag liggende stukken blijkt dat zij geen slagschaduw hoeft te verwachten, maar dat uit een kaart op de informatie

van gevoelige objecten. Zonnepanelen zijn geen gevoelige objecten en het minder

avond 10 juli weer bleek dat zij weldegelijk hinder heeft te verwachten.

rendabel worden van de zonnepanelen is geen aspect dat wij dienen te betrekken in
de beoordeling van de aanvraag. De effecten zullen minimaal zijn omdat de slagscha
duw van een windturbine niet meer dan 5:40 uur per jaar mag produceren en de
dichtheid van de rotor ca. 5^) is. Daaruit is op te maken dat de opbrengst gedurende
5:40 uur per jaar met ca. 5^) terug gaat.

4397161

3

Cliënte verwacht dat het inpassingsplan leidt tot verdere aantasting van haar uitzicht en daarmee haar woongenot.

3.2.5

Geen

2.8

Geen

2.4 en 2.5

Geen

2.5

Geen

Verder is zowel door de "provincie" als door Bosch & van Rijn tijdens de bijeenkomst nadrukkelijk vermeld dat de

Op 23 april 2013 heeft het college van Zundert besloten om deel te nemen aan het

Geen

komst van 3+3 windturbines de wens was van gemeente Zundert in overleg met Breda. Hiermee geeft de gemeente

regionaal bod. Er mochten 3 windmolens gerealiseerd worden omdat dit gezien de

Zundert aan dat er niet geluisterd is naar de eigen bewoners die bij elke bijeenkomst van zowel de gemeente, de pro

aard en schaal van de gemeente Zundert wenselijk is.

Daarbij wijst zij niet alleen op zichthinder maar ook op de lichthinder als gevolg van de markeringsverlichting. Zoals
hier eerder is geschreven, is het landschap in negatieve zin veranderd. Na realisatie van het inpassingsplan vindt ver
dere aantasting van het landschap plaats.
4397161

4

Als gevolg van vorenstaande zal zij vermogensschade leiden, die niet volledig wordt gedekt door de tegemoetkoming
op grond van artikel 6.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Cliënte acht het onevenredig dat zij met ten min
ste een deel van de rekening wordt geconfronteerd, voor de landschappelijke uitputting van wat eens een prachtig
landelijk landschap was.

4397805

1

De windmolens zijn volgens de het oorspronkelijk plan en volgens de
oorspronkelijk visuele presentatie altijd klein (1 20^50meter) en dicht tegen de snelweg gesitueerd. Nu zijn de molens
^00meter hoog geworden en niet meer langs de snelweg geplaatst maar in het midden van het Treeport terrein. Hier
mee is duidelijk afgeweken van de oorspronkelijke plannen waar we als bewoners achter stonden en dus niet akkood.

4397805

2

De gekozen VKA is echter een nieuwe opstelling is die niet voorkomt in de oorspronkelijke VKA en kan dus ook geen
keuze zijn

4397805

4397805

3

4

vincie of bij Bosch & van Rijn en lokaal aangegeven hebben dat de 15 reeds aanwezige windmolens al meer dan ge

De gemeenteraad van Zundert heeft op 10 mei 2016 besloten om 3 extra windmolens

noeg zijn voor de omgeving en dat onze bijdrage in de vorm van overlast voor duurzame energie al onevenredig

toe te staan in het huidige zoekgebied langs de A1 6 met als voorkeur een lijn opstel

groot is.

ling langs de A16, die aansluiten aan de Belgische windmolens.

Om alsnog draagkracht onder de bewoners te krijgen voor 6 windmolens is Windcent opgericht, de bewoners dicht bij 2.9

Geen

de molens zouden meer profijt krijgen dan die er verder van af zouden wonen, wat het profijt was kon men niet con
creet vertellen, wel werd duidelijk dat het in geen verhouding was t.o.v. de overlast. De bewoners hebben tijdens de
bijeenkomsten te kennen gegeven dat het ongepast is om op deze manier draagkracht te krijgen voor de windmolens.
4397805

5

De windmolens zouden het groene imago moeten vergroten van Treeport. Dit is natuurlijk onzin, eerder een verloede

2.3 en 3.2.5

Geen

ring van kilometers in de omgeving, zeker gezien aan het feit dat het weer andere molens zijn dan die er al staan.
Kleuren/hoogtes/rotordiameter/verlichting wijken af van de reeds geplaatste. In het hele traject voor de keuze van de
opstelling van molens werd hier juist aandacht aan besteed en in dit plan word dit genegeerd. Feit is dat de 2 molens
die bij Hazeldonk erbij worden geplaatst juist wel bewust "laag" worden gehouden omdat de andere in de buurt ook
deze hoogtes hebben.
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4397805

6

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

De bedrijven die bij Treeport komen zijn niet van die aard dat men windmolens nodig heeft om hun energiegebruik te

2.1

Geen

2.2

Geen

2.2

Geen

De locatie van omgeving Zundert is zelfs voor een landlocatie slecht. Dit algemeen feit wordt weer genegeerd, zelfs de 2.7

Geen

compenseren. Met PV panelen op hun dak kan hun energiegebruik met gemak gecompenseerd worden zonder dat de
omgeving kilometers in de omtrek er overlast van hebben. Dus een reden om de benodigde windmolen capaciteit op
een beter locatie te plannen omdat ze lokaal niet nodig zijn.
4397805

7

Windmolens op land is achterhaald, onderzoeken hebben al lang aangetoond dat wind op zee veel meer rendement
heeft dan op land. De eerste windmolenparken op zee worden dan ook al aangelegd zonder subsidie! Ook de rege
ring heeft al kenbaar gemaakt dat de prioriteit windmolens op zee zijn. De geplande molens zijn alleen een verspilling
van ons belastinggeld en kan beter geïnvesteerd worden in andere groene maatregelen.

4397805

8

Meer dan 80% van de mensen willen geen molens meer op land maar alleen op zee, een enquête van De Stem
toonde aan dat zelfs 86% alleen molens op zee wilt. Burgerinitiatieven lopen om het voortschrijdend inzicht dat molens
op zee horen door te laten dringen in de trage ambtelijke molens. De nieuwe regering heeft gezegd dat windmolens
op zee horen

4397805

9

3 molens van Breda bij Hazeldonk halen niet hun geschatte opbrengst en blijven rond de 80% hangen. Kortom molens
hier in de buurt is geld van de bewoners weggooien.
4397805

10

Voor het plaatsen van de molens is geen rekening gehouden met ecologisch verbindingszone die rond de Ha-

3.2.6

Geen

2.8, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.5

Geen

2.8 en 2.9

Geen

2.3

Geen

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

Geen

zeldonkse beek is aangelegd. Er is alleen in 2015 een onderzoek gedaan naar de bestaande situatie en wat de
schade die molens voor het milieu dan zou zijn. Nu is de situatie geheel anders, in de ecologische verbindingszone
zijn zoals te verwachten diverse diersoorten in ontwikkeling gekomen die nu en in de toekomst wel ernstige schade kun
nen ondervinden door de windmolens. O.a. grote groepen ganzen zijn het afgelopen jaar waargenomen die de
groene verbindingszone volgen recht op de toekomstige molens af. Een nieuw onderzoek dient eerst uitgevoerd te wor
den!
4397805

11

Jammer genoeg wordt er geen rekening gehouden met de bewoners in de omgeving van de molens die last hebben
van het geluid, slagschaduw en uitzicht en financiële schade en het verlies van leefbaarheid. Deze hebben al last van
de reeds 15 aanwezige molens. Gemeente Zundert schuilt zich achter de wettelijke voorschriften en komt niet op voor
de belangen van hun inwoners.

4397805

12

Alleen de zogenaamde molenaars worden gecompenseerd. De gemeente dient een vergoeding te geven aan de be
woners in de omgeving die hier last van hebben en het geld niet te gebruiken voor projecten ergens anders in de ge
meente waar de leefbaarheid niet is aangetast door de molens. Stichting Windcent is het voorbeeld hoe het niet moet.

4397805

13

De hoogte van de gebouwen op het terrein mogen om de omgeving niet te verstoren niet hoger worden dan 20 meter.
De windmolens worden 210 meter hoog die met hun grote draaiende wieken vele malen meer verstoren kilometers ver
in de omtrek.

4397805

14

Hoe gaat de provincie handhaven dat de overlast niet hoger zijn dan de MER gegevens.

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol
speelt.
4397805

15

Verder is de MER niet meer van toepassing gezien het feit dat parallel aan de hoge turbines in Rijsbergen er 7 hoge

De milieueffecten (geluid en slagschaduw) t.g.v. van de opschaling van het Windpark

turbines in België komen. Deze zijn niet meegenomen in de MER terwijl deze invloed hebben op de gebruikte gege

Hoogstraten in België zijn inzichtelijk gemaakt en worden betrokken bij definitieve be

vens en negatief de overlast zullen beïnvloeden. Ook de geschatte opbrengst zullen niet meer van toepassing zijn. Er

sluitvorming.

zal volgens de wet een nieuwe MER moeten komen om met de juiste gegevens te komen die de provincie zal moeten

3.2.2 en 3.2.3

Geen

handhaven.
4385813

1

Met deze zienswijze graag de aandacht voor vooral de 7 windmolens bij Hazeldonk; afwenteling in verantwoording

De milieuregels voor windturbines van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn recht

naar de aannemers die niet verplicht worden de minst geluidgevende materialen te kiezen.

streeks werkend. Binnen de regels voor windturbines van het Activiteitenbesluit milieu

Geen

beheer wordt niet gewezen op de toepassing van best beschikbare technieken. Ten be
hoeve van de windturbines wordt gestuurd op naleving van de rechtstreeks werkende

123

Kenmerk

Nr.

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

regels uit het Activiteitenbesluit, waarvan de vergunningenverlener behoudens maatwerkvoorschrift niet kan afwijken. Het Activiteitenbesluit geeft geen regels over het type
of de afmetingen van de windturbines en te gebruiken materialen.
4385813

2

Met deze zienswijze graag de aandacht voor vooral de 7 windmolens bij Hazeldonk; de vage aanduiding van de

De ontsluiting, windparkbekabeling zijn onderdelen die op dit moment nog niet aange Geen

exacte plaats, het totaal ontbreken van de bouwwegen en de te graven infra leidingen.

vraagd zijn maar op een later stadium uitgewerkt en aangevraagd worden. Wat be
treft de vage aanduiding van de exacte plaats van de windturbine verwijzen we naar
de aanvraag waarin middels kadastrale gegevens en X -en Y- coördinaten de exacte
locatie is aangewezen of daar waar het mogelijk is met postcodes en adressen de lo
caties aan te geven. Wij zijn van mening dat op deze wijze voldoende duidelijk de
exacte locatie van de windturbine is vastgelegd.

4385813

3

4385813

4

Met deze zienswijze graag de aandacht voor vooral de 7 windmolens bij Hazeldonk; geen enkele aandacht voor ijs-

3.2.4

Geen

2.8

Geen

Met deze zienswijze graag de aandacht voor vooral de 7 windmolens bij Hazeldonk; wat gebeurt er als de marges

De berekening zijn mede gedaan op basis van worstcase (hoogste geluidsbelasting en

Geen

van geluid en slagschaduw te krap berekend zijn?

grootste afmetingen). Hiermee is de provincie van oordeel dat realisatie mogelijk is bin

vorming en de werpafstand hiervan.
Met deze zienswijze graag de aandacht voor vooral de 7 windmolens bij Hazeldonk; waardevermindering van hui
zen?
4385813

5

nen gestelde randvoorwaarden.
4379520

1

De geluidsbelasting voor onze woning gelegen op Paandijksestraat XX is 47 LDEN. Er werd op de informatieavond op

3.2.2

Geen

2.9

Geen

3.2.1 en 3.2.3

Geen

Ter kennisname

Geen

21 juni in de Koutershof in Rijsbergen uitgelegd dat het geluid gemeten is aan het geluid wat we al ondervinden van
de trein en de snelweg die er liggen. Bij de aanleg van de spoorlijn destijds hebben we een geluidswal tegenover ons
huis gekregen waardoor het geluid van de trein en de snelweg minder is. De windmolen steekt boven de geluidwal uit
dus daar krijgen we extra geluidsbelasting van bij.
4379520

2

De 47 LDEN voor onze woning is de maximale geluidsbelasting en is even veel als bij de molenaarswoningen op
Paandijksestraat X , XX en XX. Verderop in de straat in noordelijke richting wordt de LDEN steeds lager. Ik las dat voor
de 78 woningen die buiten de (molen)bedrijfswoningen vallen maatwerk voorzieningen getroffen worden, wij zitten het
dichtst bij de molen en hebben veel meer geluidsoverlast dan iemand met 42 LDEN dus ik neem aan dat er onder
scheid gemaakt moet worden in de compensatie hiervan.

4379520

3

Slagschaduw is 5 uur en 40 minuten. Omdat wij een boomkwekerij runnen zijn we 24 uur per dag aanwezig op ons
thuisadres en op de kwekerij werken we altijd onder de molens waardoor we continue overlast ondervinden.
Wij runnen in de zomermaanden op ons adres een Bed en Breakfast, door de komst van de windmolens is het voor de
gasten veel minder aantrekkelijk om hier te verblijven, als de gasten buiten zitten of het raam open zetten hebben ze al
last van het geluid, slagschaduw en zicht van de windmolens. De slagschaduw van de 4de molen op Hazeldonk en
ook de bestaande molen bij het hotel op Hazeldonk staat op het raam aan de voorzijde van de B&B ruimte. Hier is
geen rekening gehouden met de 5 uur en 40 minuten slagschaduw.

4379520

4

Onze woning is een gemeentelijk monument uit 1935, wat inhoudt dat alles in de originele staat moet blijven of als je

4379520

5

De waarde van onze woning zal veel minder worden.

2.8

Geen

4399426

1

Wij zijn er ons terdege van bewust dat alternatieve energie noodzakelijk is. Maar ook dat er aanzienlijk waarde ver

2.8 en 3.2.2

Geen

verbouwd moet het hetzelfde terug komen.

mindering van onze woning. Wij hebben een vasteplantenkwekerij en zijn dagelijks op het land aan het werken niet
machinaal maar handarbeid .Ook ons personeel vindt het niet prettig om onder deze molens te werken. Wij hopen dat
u net zoveel begrip heeft voor onze situatie als wij voor de uwe. Wij werken met deze nieuwe molens op een afstand
25 mtr. tot 250 mtr. en aangezien de bestaande windmolens al een onaanvaardbaar geluid produceren terwijl wij
aan het werk zijn. Maar naar ons inziens werd en wordt daar geen rekening meegehouden.
4399426

2

Wij zouden gepaste compensatie zeer terecht vinden.

2.8

Geen

4399426

3

Gelieve reactie per post.

Ter kennisname

Geen
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4397128

1

Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

Cliënten hebben kennis genomen van het bericht dat er één windmolen minder wordt geplaatst bij het knooppunt Kla-

2.4 en 2.5

Geen

Het geluid van een windmolen is door technische verbeteringen in de loop van de tijd verminderd. Het gevolg daarvan

De wet kent geen afstandseisen voor windturbines en woningen. De plaatsing van

Geen

is, dat de windmolens steeds dichter bij woningen geplaatst kunnen worden onder handhaving van de wettelijke ge-

windturbines moet voldoen aan normen omtrent geluid en slagschaduw, ongeachte de

luidsnorm van 47 dB Lden en 41 dB Lnight. Het woon- en leefklimaat van cliënten verslechtert echter door een draai

afstand. Zie 3.2.2 en 3.2.3

verpolder. Deze windmolen is komen te vervallen, aangezien de doelstelling van 100 megawatt ook zonder deze
windmolen zal worden gehaald. Het is voor cliënten dan ook volstrekt onbegrijpelijk waarom de meest noordelijke
windmolen, ter hoogte van de Belgische grens aan de westkant van de A16, niet is komen te vervallen. Deze
windmolen zal voor veel overlast zorgen in de omgeving terwijl de opbrengst van deze windmolen ongeveer 30% min
der is dan een windmolen in het noordelijke deel (Moerdijk Drimmelen). Dit betekent dat de opbrengst van deze wind
molen niet opweegt tegen de nadelen.
4397128

2

ende windmolen in hun directe woon- en leefomgeving. Daarom zou ook een minimale afstand tussen windmolen en
woning als norm gehanteerd moeten worden zodat de geluidsoverlast wordt geminimaliseerd.
4397128

3

Na de vaststelling van het Inpassingsplan met inbegrip van het Milieueffectrapport door Provinciale Staten dient de

Deze zienswijze ziet toe op de naleving van de vergunning. Toezicht en handhaving

provincie tot monitoring over te gaan: metingen wanneer er nog geen windmolens geplaatst zijn en metingen wanneer

op de naleving van de vergunning is geen aspect dat bij de beoordeling van de ver

ze wel geplaatst zijn, teneinde de effecten van de windmolens op de criteria in het milieueffectrapport te kunnen bepa

gunningaanvraag een rol speelt.

Geen

len en op basis daarvan zo nodig corrigerende maatregelen te treffen. Indien corrigerende maatregelen nodig zijn,
maarzij worden niet getroffen dan wel ontoereikend blijken te zijn, dienen de desbetreffende windmolens buiten bedrijf
te worden gesteld.
4397128

4

De bewoners van de getroffen woningen kunnen een planschadevergoeding aanvragen. De planschadevergoedingen

2.8

Geen

De provincie dient erop toe te zien, dat gedurende deze 25 jaar niet opnieuw windmolens in het plangebied van 5 km

Artikel 7.3 uit regels van het inpassingsplan stelt dat ter plaatste van de aanduiding

Geen

ter weerszijde van de A1 6 geplaatst zullen worden zodat cliënten niet weer op korte termijn geconfronteerd worden

'overige zone - windturbines uitgesloten' de realisatie van nieuwe windturbines niet is

dekken echter niet de waardevermindering van een woning. Om de getroffenen daadwerkelijk te compenseren zijn
cliënten van mening, dat de provincie de planschadevergoeding met het bedrag van de daling van de WOZ-waarde
dient aan te vullen. Deze compensatie staat volkomen los van de sociale participatie, die immers gericht is op financiele ondersteuning van energiebesparing en energietransitie. Windenergie op zee heeft het grote voordeel, dat het niet
gepaard gaat met overlast door geluid en slagschaduw, terwijl de energieopbrengst door de gemiddeld hogere wind
snelheid veel hoger is dan op het land. De gedachte, dat de negatieve effecten van het project Windenergie A1 6 ach
teraf gezien vermeden hadden kunnen worden, moet een extra reden zijn om de bewoners van de door windmolens
getroffen woningen tegemoet te komen en er zorg voor te dragen dat de bewoners niet met nog meer windmolens
worden opgezadeld.
4397128

5

met de plaatsing van (nieuwe) windmolens. Voor het plaatsen van nieuwe windmolens dienen andere gebieden in aan toegestaan. Een inpassingsplan heeft een looptijd van 10 jaar.
merking te komen en, wat cliënten betreft, dienen deze op zee te worden geplaatst.
4402069

1

Het bedrijf van de heer XX, de paardenhouderij/fokkerij ligt nabij de locatie Hazeldonk, waar maar liefst 8 nieuwe

Ter kennisname

Geen

3.2.2 en 3.2.3

Geen

Voor zover alléén voor de woning bij deze paardenfokkerij de slagschaduw is berekend, wordt er hierbij nadrukkelijk

Van de 6 windturbines die in het PIP mogelijk worden gemaakt op Zunderts grondge

Geen

op gewezen dat met dit inpassingsplan niet de cumulatieve slagschaduw is berekend van deze 8 nieuwe windmolens

bied bevinden zich er 3 windturbines op het BCT-terrein.

mét de 3 windmolens op het BCT-terrein. Dit is dus een evidente omissie in de berekening van de slagschaduw.

3.2.3

Immers maar liefst in totaal 1 1 windmolens zullen hun slagschaduw over deze paardenhouderij gaan werpen, met een

3.2.3

windmolens zijn geprojecteerd, naast de reeds aanwezige locaties voor 3 nieuwe windturbines op het bedrijventerrein
BCT.
4402069

2

Een groot deel van de bedrijvigheid van deze paardenfokkerij bestaat uit het trainen van paarden.
Dit trainen, maar ook sec houden van de paarden vindt grotendeels ook buiten plaats en natuurlijk deels binnen in de
managehal.
De paarden zijn zonder meer gevoelig voor geluid en lichtflitsen en een effectieve training en een optimale bedrijfsvoe
ring worden nadelig beïnvloed als dit bedrijf en dus de paarden bloot worden gesteld aan een hogere geluidsbelas
ting en een groot dagdeel lichtflitsen over het bedrijf en de paarden vallen.

4402069

4402069

3

4

Geen

steeds veranderende slagschaduw door de dag heen, soms gelijkstijdig of juist op een ander moment, waardoor niet
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Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

3.2.3

Geen

In die zin is het dan ook niet acceptabel dat bij dergelijke gevoelige bedrijven de slagschaduw van 1 1 windmolens

3.2.1

Geen

gewoon buiten de beoordeling wordt gehouden en de slagschaduw alleen relevant wordt geacht voor de woning. Dit

3.2.3

alleen de woning, maar het hele bedrijfsperceel inclusief de paarden, alsmede het personeel/eigenaar, onevenredig
nadelige invloed zal ondervinden van zoveel slagschaduw.
4402069

5

Voor mensen is het al zeer hinderlijk om uren achter elkaar in de slagschaduw van 1 1 windmolens te moeten verblijven
en werken, maar ook de 70 paarden van dit bedrijf zullen hier evident nadeel van ondervinden. Er is helemaal niet
onderzocht wat de slagschaduw van 1 1 windmolens precies doet met deze dieren, bijvoorbeeld in hoeverre de trai
ning van paarden hierdoor wordt gehinderd. Maar dát deze grote hoeveelheid slagschaduw evident van invloed zal
zijn op het gedrag van deze dieren staat nu reeds vast. Immers bij de training van paarden en het houden van paar
den dient sprake te zijn van een rustige en optimale omgeving. Daarvan is geen sprake meer als een groot deel van
de dag het perceel onderhevig zijn aan lichtflikkeringen/lichtknipperingen.

4402069

6

uitgangspunt gaat voor dit bedrijf in ieder geval niet op. Minimaal dient voor het hele bedrijf onderzocht te worden
wat de slagschaduw met het bedrijf en de paarden doet.
Primair dient de maximale norm van slagschaduw die voor woningen geldt ook hier van toepassing te worden geacht,
tenzij uit onderzoek blijkt dat deze tijdsduur van toegestane slagschaduw voor de paardenhouderij en de training van
paarden nog te hoog ligt.
4402069

7

Voorts wordt er hierbij op gewezen dat, wat betreft de cumulatieve geluidsniveau's, opvalt dat alléén voor deze 8

3.2.2

Geen

3.2.2

Geen

3.2.1 en 3.2.2

Geen

Ter kennisname

Geen

2.4

Geen

3.2.2

Geen

3.2.2, 3.2.3, 3.2.5 en 2.8

Geen

nieuwe windmolens het geluid is berekend en dus niet cumulatief voor 1 1 windmolens.
Er heeft geen cumulatieve berekening plaatsgevonden, waarbij ook de andere 3 windmolens op het BCT-terrein moe
ten worden meegenomen.
Dit is met name ook van belang omdat volgens het inpassingsplan en de onderliggende MER de geluidsbelasting van
8 windmolens, de woning van de heer Huijbregts maar nét buiten de rode contour valt.
Dat betekent allereerst dus dat zijn werkterrein van de paardenhouderij buiten voor de 70 paarden en de manege in
ieder geval ook een te hoge geluidsbelasting krijgen als gevolg van de 8 nieuwe windmolens.
4402069

8

Bij een cumulatieve geluidsberekening voor 1 1 windmolens zou ook de woning al snel binnen de rode contour vallen.
Daarnaast zou bij een cumulatieve geluidsberekening de paardenhouderij zelfs een nóg hogere geluidsbelasting krij
gen.

4402069

9

Deze omissie in de geluidsberekening van dit inpassingsplan en de MER is des te belangrijk, nu uit eerder onderzoek
van BCT voor haar 3 windmolens bleek dat er sprake was van een heel andere contour, waarbij de woning van de
heer XX op die afstand al nabij c.q. binnen de rode contour lag. Het is daarmee niet aannemelijk dat, nu er zoveel
extra windmolens op kortere afstand bijkomen, de woning van de heer XX daadwerkelijk nog steeds nét buiten de
rode contour zou vallen?

4402069

10

Gelet op opgemelde punten van deze zienswijze verzoek ik u in ieder geval de hele, voor geluid en lichtflitsen gevoe
lige paardenhouderij van de heer XX bij het onderzoek te betrekken en de nodige bescherming te bieden, alsmede
cumulatieve berekeningen uit te voeren voor 1 1 windmolens en niet slechts de 8 windmolens uit dit inpassingsplan.

4395697

1

Als er een flexibele opstelling van beiden partijen en serieuze burgerparticipatie had plaats gevonden dan hadden
veel minder woningen overlast gehad van het plaatsen van de windmolens zoals ze nu in het voorkeursalternatief
staan.

4395697

2

Op dit moment zouden er 78 woningen last krijgen d.w.z. dat er met 18 woningen een overeenkomst gemaakt is om
deze tot zgn bedrijfswoningen te maken of anderszins een overeenstemming bereikt. Dat zijn dus woningen die op 47
dB of daarboven zitten. Woningen die een meter of 10 te ver staan en die dan net onder 47 dB vallen, zijn blijkbaar
van geen enkele betekenis voor de Provincie en gemeentes. Vandaar de vraag naar een flexibelere opstelling zodat
het woon-en leefklimaat van de getroffen woningen wel duidelijk verbeterd kan worden omdat de windmolens wat ver
der weg komen te staan of er een regeling in het leven geroepen wordt zoals onder beschreven.

4395697

3

Er is een wet met de normen over de maximale geluidsbelasting, maar nergens is een wet waarbij de gedeputeerde
staten en de verantwoordelijke gemeentes verplicht kunnen worden om hun burgers aan die geluidsbelasting bloot te
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U heeft diverse malen reeds op de provinciale Notitie Reikwijdte en Detailniveau en andere notities daarna van diverse

De wet kent geen afstandseisen voor windturbines en woningen. De plaatsing van

Geen

kanten aanvullingen gekregen over het minimaliseren van de geluidsoverlast door het vergroten van de afstanden tus

windturbines moet voldoen aan normen omtrent geluid en slagschaduw, ongeachte de

sen woningen en windmolens. Deze minimale afstanden worden, door de door hen gebruikte berekeningswijze van de

afstand. Zie 3.2.2 en 3.2.3

moeten stellen, juist U allen kunnen door lagere normen te hanteren Uw burgers beschermen tegen te grote geluidsbe
lasting, slagschaduw, horizon vervuiling en waardevermindering van woningen, waardoor u blijk zou geven dat u het
woon- en leefklimaat voor al uw burgers even belangrijk vindt en dat u niet doelbewust een kleine groep opoffert.
4395697

4

geluidsnormen, in de ons omringende landen als België, Duitsland en Denemarken gehanteerd. Deze normen liggen
op 850 tot 1500 meter van woningen afhankelijk van de hoogte van de windmolen. Zie publicatie Nieuwenhuizen &
Köhl, 2015.
Ook de overige normen in Europa, waar wij ook gewoon deel van uitmaken, liggen op 41 dB Lden.
Ik verwacht niets anders dan rapporten van onderzoeken van de MER die betrekking hebben op deze situatie en niet
over elders in Europa. Als U zich daar aan houdt, moet U ook de afstanden hanteren zoals in die landen. Ik vind het
niet meer dan normaal dat de Raad van Staten zich hierover gaat buigen en U gaat verplichten hieraan te voldoen.
4395697

5

Overlast van licht door constant knipperen van rood of wit licht is hinderlijk en zeer storend voor de omgeving.

3.2.1 en 3.2.2

Geen

2.8

Geen

3.2.5

Geen

Geen

Bij inzage digitale MER blijkt dat het aspect op de gezondheid geminimaliseerd wordt door de Provincie. Geluid blijkt
wel degelijk invloed te hebben, de beschikbare gegevens laten geen definitieve conclusie toe. U kunt dus niet over
gaan tot plaatsen voordat u het effect hiervan wel kent.
4395697

6

Deze dekt zeker niet de werkelijke waardevermindering van de woning. Om de getroffenen daadwerkelijk te compen
seren ben ik van mening dat de provincie het verschil dat zal ontstaan van de uiteindelijke waardedaling van de WOZ
en de uitgekeerde planschade, zal moeten vergoeden.

4395697

7

Over het milieueffectrapport nog de volgende opmerkingen. Het betreft de overzichtsbeoordelingstabel, waarin de elf
MER-alternatieven en het voorkeursalternatief onder meer het aspect landschap en ruimtelijke kwaliteit vergeleken wor
den.
Het lijkt erop, dat deze positieve scores verkregen zijn door de plaatsing van windmolens als vertrekpunt te nemen en
dan de verschillende configuraties van windmolens volgens de MER alternatieven en het voorkeursalternatief te beoor
delen. In een milieueffectrapport dient men echter deze alternatieven met het referentiealternatief te vergelijken, dat op
een situatie zonder windmolens betrekking heeft. De alternatieven scoren dan negatief, zij het in verschillende mate.

4395697

8

Na de vaststelling van het Inpassingsplan met inbegrip van het Milieueffectrapport door Provinciale Staten dient de

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

provincie tot monitoring over te gaan: metingen wanneer er nog geen windmolens geplaatst en metingen wanneer ze

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

wel geplaatst zijn, teneinde de effecten van de windmolens op de criteria in het milieueffectrapport te kunnen bepalen

speelt.

en op basis daarvan zo nodig corrigerende maatregelen te treffen.
4395697

9

4395697

10

4395697

11

De vergunning voor de plaatsing en exploitatie van de windmolens geldt voor een periode van 25 jaar anders dan 20

Provinciale medewerkers hebben zich niet 'als maar' in de door indiener aangegeven

jaar die medewerkers van de provincie als maar aangaven.

wijze uitgelaten.

Geen

Voor nieuwe windmolens dienen andere gebieden in aanmerking te komen en, wat mij betreft plaats ze op zee en ner

2.2 en 2.3

Geen

2.4 en 2.5

Geen

2.8, 3.2.2 en 3.2.3

Geen

gens anders.
U vindt zeer wsl dat u alles gedaan heeft om de burger erbij te betrekken maar voor mij is het een duidelijk georke
streerd plan waarbij van te voren al vaststond dat de knooppunten de plaatsen zouden zijn waar ze zouden komen te
staan. Het voorkeursalternatief is daarom zeker voor herziening vatbaar. De zegen van de minister heeft U allen.
Het lijkt er helaas op dat de belangen van de projectontwikkelaars zwaarder wegen omdat deze al van het begin af
aan hun posities hadden en geen posities verder van de A-16 hadden verworven.
4388890

1

Heb bezwaar op de windmolens omdat ze voor mij te dicht op mijn bedrijf staan.
Uit onderzoek is gebleken dat de koeien dalen in produktie van het geluid en de schaduwwerking van deze hoge mo
lens.
Wil daarom ook compensatie hiervoor .En bij aantoonbare gebreken voor de gezondheid van mijn vee, De provincie
voor de geleden schade volledig aansprakelijk stellen voor de schade die ik leid.
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4388890

2

Ook mijn huis(bedriļf) word minder waard wie wil eer naast een windmolen wonen, er staan diverse woningen te koop

2.8

Geen

maar er is sinds het bekend worden dat er molens komen niets meer verkocht.
Wil ook hiervoor een compensatie voor mijn minder waard worden hiervan. Wil dit doen door een taksatie uittevoeren
voor en na de plaatsing.
4388890

3

Dus plaats de molens verder naar achteren biļ de galderse meren dan heeft niemand er last van.

2.5

Geen

4397789

1

ZLTO-Drimmelen is een van de ondertekenaars van de Green Deal van april 201 7. Ze ondersteunt de energietransitie

2.9

Geen

3.2.5

Geen

2.9

Geen

2.9

Geen

2.9

Geen

2.2

Geen

2.9

Geen

Geen

van harte en omarmt de sociale participatie. Echter van sociale participatie ter attentie van hen waar de molens vlakbij
komen, de omliggende boeren is amper sprake.
4397789

2

Het is een historisch gebied en het is een cultuurhistorisch gebied, waarbij de boeren en boerderijen onderdeel uitma
ken van het gebied, het landschap en de geschiedenis. Het is dus een precair gebied.

4397789

3

Gelukkig lijkt er een trendbreuk te zijn: er is afgesproken dat 25

van de opbrengst door middel van sociale partici

patie in het gebied blijft. ZLTO Drimmelen vindt dat dit geld terecht moet komen daar waar men de grootste hinder van
de windmolens ondervindt. Het kan niet meer zo zijn dat degenen die de directe negatieve gevolgen van de windmo
lens ervaren buiten spel staan als het om de verdeling van de opbrengsten gaat.
4397789

4

Afgelopen jaren is er amper echt met ZLTO-Drimmelen gesproken en met het boerenbelang in de brede zin van het
woord is amper rekening gehouden. Wij vragen dan ook expliciete aandacht voor de invulling van de sociale partici
patie. Deze 25^) moet in onze ogen echt op een juiste, rechtvaardige wijze tegemoetkomen aan de inwoners van het
gebied van de windmolens.

4397789

5

De sociale participatie, welke wij ondersteunen, was ooit revolutionair, maar met wat wij zien en horen is deze nu ma
gertjes aan het worden. Wij streven naar zo veel mogelijk revenuen in het gebied achter te laten in plaats van die
25^). Wij gebruiken dit moment dan ook om dit duidelijk onder de aandacht te brengen.

4396596

1

Cliënten zijn het ten eerste niet eens met de keuze voor grootschalige windenergie. De laatste decennia is de aandacht
voor alternatieve energie nagenoeg uitsluitend gericht geweest op windenergie en zijn alternatieve energiebronnen
zoals zon, getijden en biomassa volstrekt onderbelicht gebleven. Dit terwijl windenergie zowel ruimtelijk (horizonvervuiling) als qua overlast in de vorm van geluidsoverlast en slagschaduw een veel grotere aanslag op onze leefomgeving
vormt.

4396596

2

Voor zover cliënten het nu kunnen beoordelen zijn hun onroerende zaken aan de Dirk de Botsdijk XX en de
Streeplandsedijk XX gelegen buiten de zone waarin amovatie of herbestemming moet plaatshebben vanwege de te
hoge geluidsbelasting maar in de zone waarin is van geluidsbelasting tussen 42 en 47 dba en zij daardoor in aanmer
king komen voor een nog vast te stellen vergoeding die gebruikt kan worden om het leefklimaat te verbeteren bijvoor
beeld door het aanbrengen van geluidswerende middelen zoals isolatie.

4396596

3

Nog los van het feit dat met cliënten tot op heden geen regeling getroffen is voor enige dienaangaande financiële

De specifiek uitgelichte onroerende zaak heeft geen woonfunctie (Basisregistratie

compensatie, zal een dergelijke compensatie in geen enkele verhouding staan tot de daadwerkelijk door cliënten te

Adressen en Gebouwen 2018). Met de horeca/recreatieve functie (theetuin) die in

lijden schade. De beide onroerende zaken van cliënten worden getroffen door slagschaduw en geluidsoverlast waar

diener toe schrijft aan de onroerende zaak is te kwalificeren als beperkt kwetsbaar ob

door niet langer sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse. Daar komt nog bij dat de onroe

ject. Gezien bovenstaande voldoen de windturbines ter plekke aan de vereisten uit het

rende zaak aan de Streeplandsedijk XX naast een woonfunctie een horeca/recreatief gebruik heeft in de vorm van een

Activiteitenbesluit.

theetuin. Een theetuin is per definitie buiten gelegen en kan dus niet geïsoleerd worden. De theetuin is ten dode opge

3.2.2, 3.2.3 en 2.8

schreven wanneer deze wordt geconfronteerd met geluidsoverlast en slagschaduw. Welke recreant bezoekt een der
gelijke theetuin?
4396596

4

De onroerende zaken raken door de aanwezigheid van de windmolens onverkoopbaar, althans kelderen ongekend in

2.8

Geen

waarde. Welke redelijk handelend koper is überhaupt nog geïnteresseerd in een woning of andere onroerende zaak
gelegen in de nabijheid van windmolens? Het gaat niet aan te stellen dat cliënten tzt de mogelijkheid hebben om een
planschadeverzoek in te dienen. Nog los van het feit dat de uitkomst van dergelijke procedure altijd ongewis blijft, is
de impact van de windmolens op het woon- en leefklimaat ter plaatse dermate groot dat cliënten er recht op hebben
dat zij schadeloos gesteld worden alvorens de eerste molen wordt gebouwd.
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Geen

Energietransitie is een groot maatschappelijk belang maar het gaat niet aan de daaraan inherente nadelige gevolgen

Niet valt in te zien op welke wijze het vaststellen van dit inpassingsplan het provincie

voor rekening te laten komen van een relatief kleine groep personen, waaronder cliënten, wiens onroerende zaken

bestuur in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de

(toevallig) in de nabijheid van windmolens gelegen zijn. Het algemeen rechtsbeginsel van égalité devant les charges

Rechten van de mens. Wanneer indiener meent dat door het toekennen van de nieuwe

publiques brengt mee dat cliënten integraal schadeloos gesteld worden voor hun inkomens- en/of vermogensschade en bestemmingen in het inpassingsplan hij een nadeliger positie komt te verkennen, staat
verzet zich ertegen dat, zoals in casu, wordt volstaan met de slechts de toezegging dat er uitkeringen komen waarmee

het hem vrij om daarvoor een verzoek tot planschade in te dienen. Verwezen wordt

overlast beperkende maatregelen getroffen kunnen worden. Het ontwerp provinciaal inpassingsplan windenergie A16

naar paragraaf 2.8 uit de algemene beantwoording.

ontbeert een regeling waarin voorzien wordt in een integrale vergoeding van de door cliënten te lijden inkomens- en
vermogensschade en is om die reden in strijd met het opgemelde algemeen rechtsbeginsel.De bouw van de windmo
lens lijdt tot een aantasting van de eigendom van cliënten die aangemerkt moet worden als deprevation of posession in
de zin van het Eerste Protocol bij het EVRM. Door het ontbreken van een integrale schadevergoedingsregeling in het
ontwerp- inpassingsplan zelf is de fair balance tussen het algemeen maatschappelijk belang van energietransitie en het
recht van cliënten op een ongestoord gebruik en genot van hun eigendom afwezig. Het ontwerp-inpassingsplan kan
ook om die reden de toets aan het EVRM niet doorstaan.
4394471

1

Vanwege de dichtbij het perceel van cliënten beoogde 9 windmolens vrezen zij voor hinder en aantasting van hun

Ter kennisname

Geen

Naar het oordeel van cliënten heeft de beoogde dubbele rij windmolens zeer negatieve effecten op hun woon- en leef Ter kennisname

Geen

woon- en leefklimaat. Meer specifiek vrezen cliënten voor ernstige aantasting van hun uitzicht en beleving van de om
geving, voor geluidsoverlast, overlast van slagschaduw en waardedaling van hun onroerend goed.
4394471

2

klimaat. Het zicht dat zij zullen hebben vanaf hun woning zal radicaal wijzigen. Bijgevoegd treft u aan een fragment
waaruit blijkt welk uitzicht zal worden ervaren (bijlage 3). Doordat 3 windmolens als tweede rij achter de windmolens
A-6 t/m A-9 zijn voorzien, hebben cliënten niet zicht op 3 á 4 windmolens, maar met een blik zullen zij zicht hebben
op 5 á 7 windmolens.
4394471

3

Het steekt cliënten temeer dat is gekozen voor een dubbele rij windmolens, omdat die dubbele rij vanaf het begin is

Met de grondeigenaar van de betreffende turbineposities (het Rijksvastgoedbedrijf) is

bestreden. Eerder was het plan ook niet om een dubbele rij te realiseren. Pas later zijn de 3 windmolens (A-l t/m A-3)

de afspraak gemaakt dat de verplichtingen omtrent de meerwaardecreatie (zoals het

in het kader van het kunnen opwekken van voldoende elektriciteit in het plan gevoegd. De voornoemde 3 windmolens

onderdeel sociale participatie in het inpassingsplan is aangeduid) worden meegeno

zijn ook nog niet aanbesteed en zullen zo mogelijk dus door een andere partij worden geëxploiteerd dan de andere

men in de openbare aanbesteding. Dat is in de planregeling in het inpassingsplan

windmolens (A6 t/m A-9). De windmolens A6 t/m A9 zullen worden geëxploiteerd door Nuon. In dat verband zijn

voorts zeker gesteld in artikel 3.2 van de planregels. Ook anderszins is in dat artikel

door Nuon ook toezeggingen in het kader van opbrengst- en lastenverdeling gedaan. Indien een andere partij de an

vastgelegd dat de windturbines in het betreffende turbinecluster aan dezelfde rand

dere windmolens zal exploiteren, is daarmee geen zekerheid over een redelijke afstemming. Het bevoegd gezag had

voorwaarden moeten voldoen als de turbines van Nuon waar indiener op wijst. Tot

ook dit element in de besluitvorming moeten betrekken. Nu zij dit niet heeft gedaan, is sprake van strijd met artikel 3:2

slot wordt nog gewezen op de criteria die het RVB heeft opgenomen in de openbare

jo. 3:4 jo. 3:46 Awb.

Geen

aanbesteding. Een daarvan is de wijze waarop de inschrijvers om willen gaan met het
verdelen van de lusten en lasten met de omwonenden. Onder die voorwaarden acht
het provinciebestuur dat voldoende is gewaarborgd dat de redelijke afstemming
waarop indiener doelt, plaatsvindt.

4394471

4

Voor cliënten staat voorop dat zij op zichzelf niet tegen windenergie zijn, maar wel tegen het feit dat zij onredelijke

Ter kennisname

Geen

2.5

Geen

3.2.5

Geen

hinder moeten ervaren ten koste van de nationale doelstellingen aangaande windenergie. Zij stellen zich in dit verband
op het standpunt dat de 6 windmolens, geprojecteerd aan de oostzijde van de spoorlijn (A4 t/m A9), acceptabel voor
hen zijn ten aanzien van de aspecten zicht en beleving van hun omgeving. De 3 windmolens die geprojecteerd zijn
aan de westzijde van de spoorlijn zijn voor cliënten volstrekt onacceptabel.
4394471

5

Allereerst stellen cliënten zich op het standpunt dat sprake is van een onzorgvuldige voorbereiding van de besluitvor
ming en sprake is van strijd met de motiveringsplicht nu bij slechts een alternatief een rechte lijn van molens ten oosten
van de spoorlijn is onderzocht. Juist gelet op de eerder aangevoerde bezwaren tegen dubbele lijnen windmolens en
überhaupt het plaatsen van windmolens naast elkaar nabij Klaverpolder, was het noodzakelijk geweest in het kader
van een zorgvuldige voorbereiding minstens enkele alternatieven te beoordelen waarbij sprake is van een rechte lijn
windmolens aan de oostzijde van de spoorlijn. Nu is enkel bij alternatief M6 de enkele rechte lijn beoordeeld.

4394471

6

Daar komt nog eens bij dat alternatief M6 hoog scoort op zicht en beleving vanuit de omgeving. Ook ten aanzien van
de andere elementen scoort M6 hoog. Ten onrechte is overigens in het beoordelingskader van de M6 weergegeven
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dat slecht wordt gescoord op landschappelijke eenheden en belevingswaarde vanuit de omgeving. Dat slecht wordt
gescoord op landschappelijke eenheden wordt enkel gekoppeld aan de situatie dat Weimeren/Rooskensdonk volledig
zou worden doorsneden door twee lijnopstellingen.
De situatie ter plaatse van Weimeren/Rooskensdonk zegt evenwel niets over de situatie ter plaatse van Klaverpolder.
De opstelling van een rij windmolens is juist daar wel positief voor de landschappelijke eenheden. De windmolens ko
men op gelijke afstand langs de infrastructuurbundel. Er is geen sprake van een negatief effect op de kenmerkende
landschappelijke waarde. Volstrekt ten onrechte is teveel waarde gehecht aan de negatieve gevolgen op de land
schappelijke eenheden.
4394471

7

Uit de tekst van het rapport "Energielandschap A1 6" volgt voorts ten aanzien van de belevingswaarde vanuit de omge 3.2.5

Geen

ving dat het windpark met de lange doorgaande lijnen de A1 6 accentueert. Verder is aangegeven dat door de con
centratie rondom het gebied Langeweg grotere gebieden verder gevrijwaard blijven van windturbines. Door de hoogte
van de turbines en de daarbij behorende grotere onderlinge afstand treedt barrièrewerking slechts in beperkte mate
op. Uit de tekst op pagina 51 van het rapport lezen cliënten geen negatieve aspecten. Volstrekt onduidelijk is dan ook
waarom de belevingswaarde in het beoordelingskader toch op ' is geplaatst. Naar het oordeel van cliënten is dit ten
onrechte. Zeker voor wat betreft de beleving op de locatie Klaverpolder zal met één lijn windmolens sprake zijn van
een positief effect op de belevingswaarde vanuit de omgeving.
4394471

8

Indien het beoordelingskader correct zou zijn ingevuld aan de hand van de bevindingen in het rapport Energieland

2.5

Geen

2.5

Geen

2.5

Geen

2.5

Geen

2.5

Geen

schap A1 6, dan zou alternatief M6, doch in ieder geval voor wat betreft de enkele lijn windmolens ter hoogte van Kla
verpolder, sprake zijn van een zeer positieve beoordeling van het landschap en ruimtelijke kwaliteit. Er is in de huidige
MER en dus bij het ontwerp inpassingsplan ten onrechte voor gekozen om het alternatief met een enkele lijn windturbi
nes te laten vallen. In ieder geval had dit nader gemotiveerd moeten worden. Voornoemde leidt tot strijd met artikel
3:2 jo. 3:4 jo. 3:46 Awb.
4394471

9

Het voorkeursalternatief scoort slechts "licht positief" op landschappelijke eenheden. Indien dit wordt afgezet tegen het
geen cliënten hebben gesteld aangaande het alternatief met een lijn windmolens aan de oostzijde van het spoor ter
hoogte van Klaverpolder, scoort dat alternatief hoger op landschappelijke eenheden, dan het voorkeursalternatief. Dit
is ten onrechte bij de voorbereiding van het besluit miskend.

4394471

10

Bovendien volgt concreet uit de MER dat de opstelling nabij knooppunt Klaverpolder is opgebouwd uit een korte en
een lange lijn en dat daardoor in zijn totaliteit een onevenwichting cluster ontstaat. De onregelmatige afstanden tussen
de turbines doet daarnaast afbreuk aan de leesbaarheid van deze lijnopstellingen en zorgt voor een enigszins onrustig
landschapsbeeld. De opstelling scoort in zijn totaliteit ook maar licht positief. De opstelling zou veel beter scoren indien
wordt uitgegaan van een lijn turbines ter hoogte van Klaverpolder. Juist vanwege de overwegingen in de MER ten aan
zien van het voorkeursalternatief had hier onderzoek naar gedaan moeten worden.

4394471

11

Voorts is van belang dat het voorkeursalternatief licht negatief scoort op belevingswaarde vanuit de omgeving. In dit
verband wijs ik ook op het fragment van het uitzicht van cliënten bij de opstelling van het voorkeursalternatief. Zeer
duidelijk is het effect van een dubbele lijn zichtbaar. Het zicht, en daarmee de belevingswaarde vanuit de omgeving,
wordt in veel ernstigere mate aangetast, dan het geval zou zijn bij een lijn.
Cliënten vinden het zeer opmerkelijk dat is gekozen voor een voorkeursalternatief dat juist slecht scoort op belevings
waarde vanuit de omgeving. Te meer omdat altijd is aangegeven dat het aspect van belevingswaarde zeer hoge prio
riteit heeft. Er is dan ook sprake van een onzorgvuldige voorbereiding en nu thans niet voldoende is onderbouwd
waarom ondanks de negatieve score is gekozen voor het voorkeursalternatief is ook sprake van strijd met de motive
ringsplicht en de verplichte belangenafweging.

4394471

12

Enkel en alleen al gelet op het voorgaande zijn cliënten van oordeel dat ten onrechte niet is gekozen voor het alterna
tief met een lijn windturbines ten oosten van de spoorlijn ter hoogte van knooppunt Klaverpolder. Het bevoegd gezag
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2.4 en 2.5

Geen

3.2.2

Geen

2.5

Geen

2.4 en 2.5

Geen

3.2.3

Geen

2.5 en 2.8

Geen

Ter kennisname

Geen

is in dit verband onzorgvuldig te werk gegaan, heeft belangen niet voldoende afgewogen en onvoldoende gemoti
veerd waarom het voorkeursalternatief gekozen moet worden. Het ontwerp inpassingsplan en bijbehorende MER zijn
dan ook in strijd met artikel 3:2 jo. 3:4 jo. 3:46 Awb.
4394471

13

Cliënten vrezen ten gevolge van de windturbines geluidsoverlast. Daarbij zijn zij in dit verband, net als ten aanzien van
hun uitzicht en beleving van de omgeving, van oordeel dat ten onrechte is gekozen voor het voorkeursalternatief en
dat ten onrechte niet meerdere alternatieven zijn betrokken in de voorbereiding waarbij is uitgegaan van een lijn wind
turbines ten oosten van de spoorlijn ter hoogte van Klaverpolder.
Ten onrechte is dan ook in de akoestische rapportages niet beoordeeld in welke mate alternatieven met een lijn turbi
nes ten oosten van de spoorlijn betere resultaten hebben op akoestisch vlak, dan mogelijk het voorkeursalternatief. Op
dit punt bestaat dan ook strijd met artikel 3:2 jo. 3:4 jo. 3:46 Awb.

4394471

14

Voorts komt daarbij dat als meer specifiek wordt gekeken naar de akoestische situatie van cliënten zij slechter af zijn
met het voorkeursalternatief. Ik voeg in dit verband bij als bijlage 4 de geluidscontouren van alternatief M6 en het
voorkeursalternatief.
Opmerkelijk is in dit verband dat de contour bij het voorkeursalternatief aan de oostzijde niet breder lijkt, dan in het
geval van alternatief M6. Dit is opmerkelijk, omdat er 3 windmolens bij zijn gekomen bij het voorkeursalternatief en
aldus sprake zou zijn van cumulatieve effecten. Cliënten verzoeken u om dit toe te lichten en helderheid te verschaffen
over de mogelijke akoestische effecten.

4394471

15

Voornoemde geldt te meer nu uit de nadere specificatie blijkt dat het voorkeursalternatief voor cliënten leidt tot 36 N
respectievelijk 42 Lden. Ten aanzien van M6 zou sprake zijn van 34 N en 40 Lden. Dit is aantoonbaar minder. Voor
noemde volgt uit onderstaande figuur.
Al het vorengenoemde in ogenschouw genomen had het op de weg van het bevoegd gezag gelegen om meer alter
natieven te onderzoeken met een lijn aan windmolens ter hoogte van Klaverpolder. Nu dit niet is gedaan, is sprake
van strijd met artikel 3:2 jo. 3:4 jo. 3:46 Awb.

4394471

16

Cliënten vrezen ten gevolge van de windturbines voor slagschaduw. Daarbij zijn zij in dit verband, net als ten aanzien
van hun uitzicht, beleving van de omgeving en geluid, van oordeel dat ten onrechte is gekozen voor het voorkeursalter
natief en dat ten onrechte niet meerdere alternatieven zijn betrokken in de voorbereiding waarbij is uitgegaan van een
lijn windturbines ten oosten van de spoorlijn ter hoogte van Klaverpolder.
Ten onrechte is dan ook in de slagschaduwrapportages niet beoordeeld in welke mate alternatieven met een lijn turbi
nes ten oosten van de spoorlijn betere resultaten hebben op dit vlak, dan mogelijk het voorkeursalternatief. Op dit punt
bestaat dan ook strijd met artikel 3:2 jo. 3:4 jo. 3:46 Awb.

4394471

17

Voorts komt daarbij dat als meer specifiek wordt gekeken naar de rapportages aangaande slagschaduw onduidelijk is
of de slagschaduwcontour aan de oostzijde van het spoor in de scenario's voorkeursalternatief en M6 identiek zijn.
Cliënten kunnen weliswaar bijgevoegde afbeeldingen raadplegen (bijlage 5), maar er is geen overzicht bijgevoegd
van welke adressen binnen welke contour komen te liggen. Cliënten weten dan ook niet in welke contour zij komen bij
welk van de genoemde alternatieven. Derhalve is sprake van een onzorgvuldige voorbereiding en onderbouwing.

4394471

18

Cliënten vrezen als gevolg van het beoogde voorkeursalternatief schade te lijden in de vorm van een waardedaling
van hun woningen. Dit element is evenwel niet betrokken in de afweging en de keuze voor de locatie van de windmo
lens. Naar het oordeel van cliënten was dit evenwel zorgvuldig geweest.
Cliënten zijn bekend met de planschademogelijkheden, maar wensen te benadrukken dat dit niet wegneemt dat in het
kader van een zorgvuldige belangenafweging de lasten
voor bewoners, zoals cliënten, moet worden betrokken.

4394471

19

Uit het voorgaande volgt reeds uitgebreid dat cliënten zich niet kunnen verenigen met de locatiekeuze van de windtur
bines. Om die reden kunnen zij zich ook niet verenigen met de ontwerp-omgevingsvergunning aangaande de windmo
lens in de gemeente Drimmelen (5 turbines) en de gemeente Moerdijk (1 turbine), kadastraal bekend gemeente Hooge
en Lage Zwaluwe, sectie G, perceelsnummers 578, 978, 1 92, 540, 525 en 941. Voornoemde betreft OLO-nummer
3535617 en zaaknummer 18031933.
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Ten aanzien van voornoemde omgevingsvergunningen is van belang dat naar het oordeel van cliënten de maatwerk-

Zie 2.5.0 over totstandkoming VKA. De maatwerkvoorschriften borgen dat de windtur

Geen

voorschriften aangaande geluid en slagschaduw onvoldoende zijn. Ten grondslag aan dit standpunt ligt hetgeen is

bines gezamenlijk voldoen aan de normen uit het Activiteitenbesluit.

Tevens kunnen zij zich - vooral - niet verenigen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het oprichten van 3 windtur
bines tussen de A16 en de spoorlijn bij station Lage Zwaluwe, in de gemeente Moerdijk, kadastraal bekend gemeente
Zevenbergen, sectie O, perceelsnummer 2198, 2139 en 2143. Voornoemde betreft OLO-nummer 3662439 en zaak
nummer 18051469.
4394471

20

opgenomen in de betreffende paragrafen in deze zienswijze. Zo lang geen sprake is van voldoende onderzoek naar
de alternatieven en tevens ten aanzien van de aspecten geen sprake is van een zorgvuldige voorbereiding, kan niet
aan de hand van de huidige MER voorzien worden in maatwerkvoorschriften.
4394471

21

Meer specifiek achten cliënten het van belang dat in ieder geval aanvullende monitoringsmaatregelen noodzakelijk

Deze zienswijze ziet toe op het toezicht op en de handhaving van de omgevingsver-

zijn, dan nu is opgenomen in de ontwerp-omgevingsvergunningen. Er is wel degelijk meer monitoring nodig ten aan

gunning. Het toezicht is geen aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag een rol

zien van geluid en slagschaduw. Voor slagschaduw is van belang dat cliënten zelf thans niet eens na kunnen gaan

speelt. Effecten op de ruimtelijke kwaliteit in de Groen blauwe mantel worden zoveel

waar hun woning ligt; in welk contour. Als het voor hen al niet helder is, dan stellen zij grote twijfels bij de stilstand-

mogelijk gemitigeerd. Hiervoor is financiële ruimte gereserveerd

Geen

voorziening. Als geen, dan wel onvoldoende, monitoring plaatsvindt aangaande de stilstand aan de hand van bere
kende slagschaduwcontouren en -tijden, dan is voor cliënten geen goed woon- en leefklimaat verzekerd.
4394471

22

Ook om voornoemde redenen kan het beoogde plan van realisatie van 9 windturbines ter hoogte van knooppunt Kla-

Ter kennisname

Geen

3.2.5

Geen

3.2.1

Geen

de woning wordt minder waard

2.8

Geen

Staatsbosbeheer is afgelopen twee jaar actief betrokken geweest bij de planvorming voor Windenergie A1 6, waarbij

2.5

Geen

3.2.6

Geen

verpolder in de huidige gepubliceerde vorm geen stand
houden.
4397636

1

woning gekocht vanwege de ligging met vrij uitzicht.
Door de komst van de windturbines wordt het vrije uitzicht deels ontnomen.

4397636

2

Daarbij is het inmiddels een vastgesteld feit dat windturbines gezondheidsklachten veroorzaken:
https://decorrespondent.nl/4456/factcheck-windmolens-veroorzaken-gezondheidsschade-bij-omwonenden/492564577912-af74f3ad

4397636

3

4397334

1

we hebben meegedacht over de inpassing en tevens locaties op onze grond hebben aangedragen voor twee mastposities langs de A1 6. Helaas zijn deze twee posities niet gehonoreerd in het voorkeursalternatief.
4397334

2

Deze zienswijze heeft betrekking op windmolens net ten zuiden van natuurgebied Rooskensdonk, dat in beheer en ei
gendom is van Staatsbosbeheer. Op deze locatie komen volgens het ontwerp-inpassingsplan twee windturbines te
staan. De positionering van de masten heeft als effect dat er in het natuurgebied Rooskensdonk dekkend slagschaduw
gaat optreden.
Rooskensdonk is door de provincie aangewezen als weidevogelgebied. In de winter functioneert het als een belangrijk
wintergastengebied. Voor beide natuurdoeltypen functioneert het gebied uitstekend. Rooskensdonk is in de omgeving
het enige gebied met een belangrijke functie voor instandhouding van de grutto. Staatsbosbeheer verwacht dat de
slagschaduwwerking van de windmolens een significant negatief effect kan hebben op het gedrag van de vogels bij
foerageren, overwinteren en broeden.
In het natuuronderzoek (bijlage G bij het MER) wordt naar onze teleurstelling niet ingegaan op het effect van de wind
turbines op weidevogels en wintergasten op een daarvoor bestemd gebied zoals Rooskensdonk. Wij zijn van mening
dat de MER hier tekortschiet en missen daarmee een goede afweging bij de keuze voor een locatie van windturbines.
Ik verzoek u om aanvullend natuuronderzoek naar het effect van windmolens -zoals die nu gesitueerd zijn in het inpassingsplan - op weidevogelgebieden en wintergastenweides te doen.

4399402

1

Inhoudelijk overeenkomstig met zienswijze 439721 9. Zie voor beantwoording zienswijze 439721 9.
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4399402

2

Overlast betekent hier niet louter een besluit berekend op cijfers m.b.t. slagschaduw en geluid, maar veel meer. Alleen

Ter kennisname

Geen

2.1

Geen

al het feit dat het menselijk oog van nature gericht is op het grootste tonale (licht-donker) contrast en het bewegingscontrast, zorgt ervoor dat ook op onbewust niveau ons oog naar bewegende windturbines wordt toegetrokken. Dat wat
beweegt, trekt aandacht. Zelfs ongewenst!
4399402

3

De hoogte van deze turbines kan worden verstaan vanuit technisch opzicht, echter niet in elke situatie en op iedere
locatie. In tegenstelling tot het promotiefilmpje vinden we de windturbines discutabel als energiebron, disproportioneel
en intimiderend. Wij realiseren ons dat de mens - als goede rentmeester - een verantwoording heeft naar de natuur c.q.
omgeving waarin hij leeft. Het is daarom dat wij een ecologisch verantwoorde Rc7-woning bouwen, nagenoeg energie-neutraal met een warmtepomp en schone zonnepanelen. Het huis is opgetrokken uit hout-skeletbouw, strobouw,
leem en uitsluitend minerale pleisters.

4396950

1

Op 3 juli 2009 is in een bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk de basis

Indiener refereert aan een bestuursovereenkomst uit 2009 en verbindt daaraan de con Geen

gelegd voor de ontwikkeling van een transferium en hoogwaardig Businesspark rondom station Lage Zwaluwe. Deze

clusie dat gemeente, provincie en Rijk sedertdien gehouden zijn zich te onthouden van

ontwikkeling is daarin als een onderdeel van het programma 'Moerdijk meer mogelijk' van een akkoord voorzien. Ge

activiteiten die aan de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe in de weg

meente, provincie en Rijk zijn dan ook sedertdien gehouden zich te onthouden van activiteiten die aan de ontwikkeling

kunnen staan. Dit is in strijd met artikel 3, lid 2 van de overeenkomst waarin wordt ge

van het stationsgebied Lage Zwaluwe in de weg kunnen staan en de gemeente is daarenboven gehouden de ontwikke steld dat Rijk en provincie binnen de geldende relevante wettelijke kaders en regelge
ling vorm te geven.

ving planologische medewerking geven. In negen jaar tijd zijn die verandert. Zo valt
het gebied binnen het zoekgebied Windenergie van de Verordening ruimte. Bovendien

Na de onderzoeksfase, is in december 2014 een positief haalbaarheidsonderzoek gepresenteerd. Betrokken partijen

is er na negen jaar nog steeds geen bindend ruimtelijke plan in procedure waaraan de

hebben de gebiedsontwikkeling ingestoken op de ontwikkeling van het gebied station Lage Zwaluwe tot een transfe

provincie planologisch medewerking zou moeten geven. De vigerende bestemming

rium en hoogwaardige logistieke support diensten aanvullend op en voor de gebruikers van Logistiek Park Moerdijk.

(volgens het bp Stationsgebied Lage Zwaluwe uit 2005 op ruimtelijkeplann.nl) is der

Voor dat logistieke park aan de overzijde van de snelweg heeft de Provincie (eerste in 2015) zelf een Provinciaal In-

halve leidend: agrarische doeleinden.

passingsplan (PIP) opgesteld. Voor dat plan, althans het planologisch mogelijk maken daarvan, neemt de Provincie zelf Een haalbaarheidsonderzoek noch het PIP LPM ontkrachten voorgaande.
(terecht) alle noodzakelijke maatregelen. De Ontwikkelaars hebben ondertussen en ondanks alle procedurele 'tegen
slagen' bij Logistiek Park Moerdijk, nooit stil gezeten voor de ontwikkeling aan de andere kant van de snelweg. Dat de
Provincie nu zelf de Ontwikkelaars confronteert met twee windturbines waardoor de voorgenomen ontwikkeling en rea
lisatie van stationsgebied Lage Zwaluwe onmogelijk wordt gemaakt, is in zoverre ook wrang en onbegrijpelijk.
4396950

2

Het haalbaarheidsonderzoek is vervolgens omgezet in een gebiedsvisie en op 2 mei 2017 door burgemeester en wet

De gebiedsvisie is geen bindend ruimtelijk plan (in de zin van de Wro) en heeft der

houders vastgesteld. Die gebiedsvisie is hieraan gehecht (Bijlage 1). Het vormt een concreet plan voor de ontwikkeling

halve geen invloed op de vigerende bestemming.

Geen

en krachtens vaste jurisprudentie is uw college verplicht het plan op ruimtelijke aanvaardbaarheid te toetsen en met het
initiatief rekening te houden, nu het voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en past binnen het jarenlang ge
voerde beleid voor deze locatie. Sterker nog, de gebiedsvisie is dermate concreet en uitgewerkt dat ten aanzien van
de (ruimtelijke) aanvaardbaarheid en haalbaarheid in de gebiedsvisie kon worden geconcludeerd dat er een financi
eel haalbare ontwikkeling op de locatie mogelijk was en ten aanzien van de voorgenomen activiteiten op de locatie
geen belangrijke nadelige gevolgen op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu werden verwacht.
Bij de toetsing van de ruimtelijke aanvaardbaarheid voor het huidige inpassingsplan heeft te gelden dat de (bij de vast
stelling van de gebiedsvisie) reeds uitgevoerde toets, niet kan worden genegeerd.
4396950

3

In de tussentijd is de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe ook nog opgenomen in de structuurvisie Moer

Zie voorgaande: de structuurvisie is geen bindend ruimtelijk plan (in de zin van de

dijk 2030 (vastgesteld op 9 juni 2011).

Wro) en heeft derhalve geen invloed op de vigerende bestemming.

Geen

Op pagina 24 van de structuurvisie wordt de ontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe verder toegelicht: "het
huidige station Lage Zwaluwe maakt op dit moment een wat verlaten indruk. Door het 25 ha grote braakliggende ter
rein te ontwikkelen, krijgen het station en zijn omgeving een enorme impuls. Diverse bestemmingen zijn hier denkbaar:
een transferium, logistieke support diensten o f andere hoogwaardige bedrijvigheid. De uiteindelijke bestemming maakt
het stationsgebied levendiger en veiliger."
4396950

4

Afsprakenkader evenwicht Bedrijventerreinen West-Brabant 2016-2026

Indiener refereert aan het Afsprakenkader. In het Afsprakenkader evenwicht bedrijven-

In dit afsprakenkader is de ontwikkeling van het stationsgebied Lage Zwaluwe expliciet meegenomen (pg. 30/31),

terreinenmarkt West-Brabant 201 6-2026 staat het gebied op blz. 30/31 vermeld als

Geen
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zodat de realisatie van het plan tussen provincie en gemeente ook op het onderdeel 'ladder voor duurzame ontwikke

een strategische (oranje) 'zachte' locatie van 10 ha. Hierover dient eerste regionale

ling' en op ruimtelijke haalbaarheid en aanvaardbaarheid is afgekaart. De provincie kan niet (zomaar) van deze af

afstemming te worden bereikt nadat er een concrete behoeftevraag is aangetoond.

spraken terugkomen en het vertrouwen dat is gewekt schenden en schendt thans dan ook de rechten terzake van de

Daarnaast is nog eens10 ha in het gebied aangeduid als strategische reserve (even

Ontwikkelaars.

eens oranje). De ontwikkeling is (blijkens de toelichting) gekoppeld aan de ontwikke

Resulteert in de vol
gende wijziging:

ling van LPM. Dit plan ligt nog bij de RvS.
In de toelichting staat letterlijk: De ruimtebehoefte van de 'spin off' van LPM is additio
neel ten opzichte van de gehanteerde provinciale prognoses. De ontwikkeling van het
Stationsgebied Lage-Zwaluwe wordt alleen gefaseerd gestart nadat er een onherroe
pelijke plantitel voor LPM is, zodat de locatie tijdig beschikbaar is voor het faciliteren
van de spin-offvraag.
Het Afsprakenkader bevestigt derhalve dat er op geen enkele wijze binnen afzienbare
termijn concrete ruimtelijke ontwikkelingen te verwachten zijn. Een mogelijke ontwikke
ling van 10 ha. transferium wordt niet door de komst van twee windmolens verhinderd.
4396950

5

Binnen het stationsgebied Lage Zwaluwe zijn twee windturbines voorzien. Aan de overzijde van de Binnenmoerdijkse-

Indiener acht twee windturbines in strijd met de VR. De negen windmolens op Klaver-

baan is nog een windturbine voorzien, zodat in theorie sprake zou kunnen zijn van een lijnopstelling van drie windtur

polder vormen twee parallelle lijnen in één windpark. De opstelling is niet in strijd met

bines. Desalniettemin kan niet van een lijnopstelling van drie windturbines worden gesproken, omdat de afstand tussen

de VR.

Geen

de eerste en de tweede windturbine 450 meter bedraagt de afstand tussen de tweede en de derde windturbine 600
meter. Dit kwalificeert niet (meer) als een lijnopstelling omdat daarvoor visueel sprake moet zijn van één lijn die als een
ononderbroken lijn wordt ervaren. Uit niets blijkt dat verzekerd is dat de windturbines na afloop van het daadwerke
lijke gebruik worden gesloopt. Aan deze voorwaarde voor het plaatsen van windturbines is daarom niet voldaan. On
voldoende is gebleken dat de windturbines inpasbaar zijn in de omgeving, mede in acht genomen artikel 3.1 derde
lid. Met name is niet voldaan en de artikel 3.1 derde lid onder b opgenomen vereisten. De windturbines passen im
mers niet in de omgeving, gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de ontwik
keling op die functies heeft. In het hiernavolgende zal dit verder worden uitgewerkt, maar benadrukt wordt op dit mo
ment dat het niet enkel gaat om de bestaande functies, maar ook om de toekomstige functies, te weten de functie hoog
waardig bedrijventerrein.
omdat geen sprake is van vijf windturbines in cluster- of lijnopstelling moet ook worden getoetst aan de afwijkingsvoorwaarden. De afwijkingsvoorwaarde waaraan niet is voldaan is de voorwaarde dat de gemeenten die het aangaat
hebben vastgelegd de infrastructuurlijn te willen gebruiken als ontwikkelas voor windturbines. De gemeente Moerdijk
heeft immers bij herhaling aangegeven - niet alleen met een verwijzing naar de bestuursovereenkomst, de gebiedsvisie
en de structuurvisie, maar ook middels een vooroverlegreactie - de ontwikkelingsmogelijkheden voor stationsgebied
Lage Zwaluwe niet in het gedrang te willen laten komen met de - te elfder ure toegevoegde - twee windturbines die op
die gronden zijn geprojecteerd.
Het middels het inpassingsplan projecteren van twee windturbines binnen het plangebied Stationsgebied Lage Zwa
luwe is in strijd met de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant.
4396950

6

Hiervoor zijn de relevante stukken en passages uit de bestuursovereenkomst, gebiedsvisie, structuurvisie, provinciale

Indiener geeft aan dat de planologische ontwikkeling zich in de laatste fase bevindt.

structuurvisie en de Verordening ruimte al aangehaald. Sinds zeker 10 jaar wordt bestendig het beleid gevoerd om

Hiervan is echter geen sprake. Er is geen enkele sprake van een procedure van een

Geen

aansluitend aan het logistiek Park Moerdijk - waarvan de planologische ontwikkeling zich in de laatste fase bevindt- het ruimtelijk bindend plan. Bestuursovereenkomst: zie reactie onder punt 1.
stationsgebied Lage Zwaluwe in ontwikkeling te brengen ten behoeve van een hoogwaardig bedrijventerrein. Aan dat

Gebiedsvisie: zie reactie onder punt 2

beleid wordt nu met een pennenstreek een eind gemaakt. In ieder geval is in alle stukken met betrekking tot het inpas

Indiener geeft aan dat het MER niet voorziet in het vrijwaren van toekomstige ontwikke

singsplan - behoudens de vooroverlegreactie met de gemeente - niets terug te vinden omtrent een afweging die ge

lingen van milieueffecten. Alleen als er sprake is van een autonome ontwikkeling,

maakt is voor wat betreft de ontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe. Dit terwijl met de bestuursovereenkomst

d.w.z. dat er een bindend ruimtelijk plan in procedure is, houdt het MER hiermee reke

rekening moet worden gehouden bij het maken van planologische keuzes. Hetzelfde geldt voor de gebiedsvisie van de ning. Daarvan is geen sprake. Overigens zijn wij van mening dat de komst van wind
gemeente, de structuurvisie van de gemeente en dat geldt ook voor de provinciale structuurvisie. De Verordening

molens in het gebied, geenszins de ontwikkeling van 10 ha. bedrijventerrein op den

ruimte van de provincie moet bovendien in acht worden genomen.

duur verhinderd.
Zie tevens beantwoording 2.5.0

Herhaald zij nog eens dat op 2 mei 2017 door burgemeester en wethouders de gebiedsvisie die in de ontwikkeling
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van het stationsgebied Lage Zwaluwe voorziet, vastgesteld. Die gebiedsvisie vormt een concreet plan voor die ontwik
keling en krachtens vaste jurisprudentie is uw college verplicht het plan op ruimtelijke aanvaardbaarheid te toetsen en
met het initiatief rekening te houden, nu het voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en past binnen het jaren
lang gevoerde beleid voor deze locatie. Bij die toetsing van de ruimtelijke aanvaardbaarheid heeft overigens te gelden
dat de (bij de vaststelling van de gebiedsvisie) reeds uitgevoerde toets niet kan worden genegeerd. Verwezen wordt
naar het hiervoor aangehaalde citaat uit de vaststelling van de gebiedsvisie bij besluit van 2 mei 2017.
Het gebrek, dat geen rekening is gehouden met het ingediende cq bekende concrete plan, noch met gewekt vertrou
wen, noch met jarenlang gevoerd beleid ten aanzien van de ontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe, heeft ook
effect op het uitgevoerde milieueffectrapport. De in de toelichting van het inpassingsplan weergegeven uitkomsten van
de effectbeoordeling laten zien dat
het aspect helemaal niet is meegenomen. Aspecten als geluid, slagschaduw, externe veiligheid, bodem, archeologie,
landschap, ecologie en energie-opbrengst zijn wel meegewogen, maar het vrijwaren van beoogde toekomstige ontwik
kelingen van een ingreep die ernstige gevolgen voor de toekomstige ontwikkelingen heeft is niet bij de beoordeling
meegenomen.
Daar komt bij dat het uiteindelijk gevormde voorkeursalternatief niet tot de oorspronkelijke alternatieven behoorde.
Aangezien ook overigens nergens uit blijkt dat rekening is gehouden met de ontwikkeling stationsgebied Lage Zwa
luwe, zijn de ontwerpbesluiten onzorgvuldig tot stand gekomen.
Vaststelling van het inpassingsplan, zonder dat het ontwikkelingsplan voor het Stationsgebied Lage Zwaluwe wordt
meegenomen, althans mogelijk blijkt en blijft, komt in strijd met het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel,
de bestuursovereenkomst en het geldende beleid met betrekking tot deze locatie.
4396950

7

Externe veiligheid

Indiener geeft aan dat de impact op voornemen tot ontwikkeling van het stationsgebied Geen

Niet gezegd kan worden dat het inpassingsplan de realisatie van het (als gebiedsvisie vastgestelde) ontwikkelingsplan

enorm is, maar desalniettemin te zoeken naar een goede invulling. Zie punt 6: de

voor het stationsgebied Lage Zwaluwe onverlet laat. De impact op het plan is enorm. De aan het milieueffectrapport,

komst van windmolens in het gebied verhindert geenszins de ontwikkeling van 10 ha.

ontwerp inpassingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ten grondslag gelegde onderzoeken terzake zijn on

Bedrijventerrein op den duur. Daarbij dient de komst van de windmolens vooralsnog

deugdelijk.

als een gegeven te worden beschouwd.

In overleg dat met de gemeente is gevoerd en waarbij Ontwikkelaars een enkele keer aanwezig mochten zijn is be
weerd dat realisatie van de windturbines geen of nauwelijks effect heeft op de mogelijkheden om stationsgebied Lage
Zwaluwe te ontwikkelen. Ontwikkelaars hebben in dat verband de beschikking gekregen over een 'quick scan effecten
op ontwikkeling Lage Zwaluwe' opgesteld door Pondera Consult d.d. 15 mei 201 8 (bijlage 2). In reactie daarop heb
ben ontwikkelaars een tweetal externe partijen een beoordeling van deze quick scan laten maken (bijlagen 3 en 4,
Notitie LBP Sight d.d. 27 juni 201 8 en Reactie op quick scan d.d. 21 juni 201 8 Poelmann van den Broek Advocaten).
De conclusie is dat:
1. Pondera uitgaat van beperkte risicocontouren, door:
a. een specifiek type windturbine als uitgangspunt te nemen, waarvan niet in de planregels, noch anderszins is verze
kerd dat dit type zal worden gerealiseerd; b. de specifieke berekening van het type niet te baseren op het juiste toeren
tal (tussen de 9,8 en 1 1 RPM in plaats van een 10 RPM waarmee is gerekend).
c. de (onjuiste) specifiek berekende maximale werpafstand bij nominaal toerental te laten prevaleren boven de vereiste
maximum afstand voor kwetsbare objecten van de ashoogte plus een halve rotordiameter. De maximale werpafstand
komt als aan te houden maat immers enkel in beeld indien deze een grotere afstand oplevert dan die ashoogte plus
een halve rotordiameter.
2. De beperkingen binnen de uiteindelijk vastgestelde risicocontouren door Pondera in strijd met de wettelijke regeling
als bescheiden worden neergezet door:
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Geen

a. wet, toelichting bij de wet en de wijze waarop tot op heden blijkens jurisprudentie met kwetsbare en beperkt kwets
bare objecten in risico contouren werd omgegaan te negeren, en
b. door de beoogde functies binnen het te ontwikkelen stationsgebied Lage Zwaluwe beperkt weer te geven. Binnen
de PR 10-6 contour kunnen zich geen bedrijven vestigen die meer dan 50 werknemers of meer dan 50 klanten/werk
nemers gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig hebben. Er kunnen geen hotels of kantoren groter dan
1500 m2 worden gerealiseerd, maar ook geen complexen waarin meer dan vijf winkels of meer dan 1000 m2 vloer
oppervlak zijn gevestigd. Dit terwijl juist deze functies hier zijn beoogd. Enerzijds in het transferiumgebied, anderzijds
in het gebied beoogd voor hoogwaardige bedrijven: bedrijven met efficiënt grondgebruik en relatief veel werkgelegen
heid, zomede logistieke supportdiensten, hetgeen ook allemaal arbeidsintensieve, dan wel klant intensieve bedrijvig
heid vormt. In het transferiumgebied wordt beoogd de stroom bezoekers van en naar het station te voorzien: het ge
bied is bedoeld om een hoge aantrekkende werking te hebben, dan wel grote groepen mensen te faciliteren.
Zoals in de memo's valt te zien, evenals in de tekeningen waarop de contouren juist zijn ingetekend, levert dit een
enorme beperking op van de mogelijkheden om het stationsgebied te ontwikkelen, zeker 50% van het gebied (een
exacte vaststelling kan enkel plaatsvinden aan de hand van de definitief te kiezen windturbines) zal niet voor de be
oogde functies kunnen worden ingezet. Daarmee is de ontwikkeling niet (meer) haalbaar.
Uit de nu beschikbare gegevens moet worden afgeleid dat het inpassingsplan ertoe leidt dat het plan voor de ontwik
keling van het stationsgebied Lage Zwaluwe waarvoor de Gebiedsvisie is vastgesteld niet meer gerealiseerd kan wor
den, niet meer haalbaar is.
Hierover moet nog worden opgemerkt dat artikel 8 van het inpassingsplan bovendien het plan vervat in de gebiedsvi
sie voor de komende 10 jaar ondergeschikt maakt aan het inpassingsplan.
4396950

8

Er is geen aandacht besteed aan overige beperkingen die uit de projectie van de twee windturbines voor de ontwikke

Indiener geeft aan dat geen aandacht is besteed aan 'overige' beperkingen. Ge

ling van het stationsgebied Lage Zwaluwe volgen. Het gaat dan om gevaren als gevolg van ijsvorming op de rotoren

noemde aspecten zijn onderzocht in het MER en de windmolens voldoen aan alle wet

van de windturbines, slagschaduw en geluidoverlast. Pondera merkt in de aangehaalde notitie op dat de ontwikkelaar

telijke vereisten uit het Activiteitenbesluit.

hier rekening mee kan houden. Wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling is echter niet onderzocht, hetgeen wel had
gemoeten.
4396950

9

Bovendien dient het plan voor de windturbines de ontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe te respecteren en

Indiener geeft aan dat het PIP de ontwikkeling van het stationsgebied dient te respecte

zullen de gevolgen van de komst van de windturbines voor de ontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe moeten

ren en compenseren. Hiervan kan geen sprake zijn: zie punt 1.

worden gecompenseerd (en niet andersom).

Geen

Indiener constateert privaatrechtelijke belemmeringen. Indien er geen erfdienstbaarheid
is gevestigd of kan worden gevestigd, is de haalbaarheid (op korte termijn) niet gega

Van groot belang zijn ook de geconstateerde privaatrechtelijke belemmeringen. De overzwaaicontouren zijn niet in

randeerd. Via de Belemmeringenwet Privaatrecht kan (zeker op agrarische bestem

eigendom, althans niet volledig van de overheid, maar deels van Businesspark Lage Zwaluwe B.V. en/of H.J. Swanen-

ming) een gedoogplicht worden opgelegd.

berg en/of Swanenberg's Ijzer BV. Deze partijen wensen geen privaatrechtelijke toestemming te verlenen voor welke
overzwaai, dan wel aanleg van welke voorzieningen ook. Aangezien niet duidelijk is gemaakt hoe dan de verwezen
lijking van de windturbines zal plaatsvinden had het bestemmingsplan niet op deze wijze in procedure mogen worden
gebracht. Aldus moet geconstateerd worden dat het inpassingsplan, in ieder geval voor wat betreft deze windturbines,
onuitvoerbaar moet worden geacht. Indien de plannen in deze vorm worden doorgezet, moet tevens worden gecon
stateerd dat in rechte zal worden geoordeeld dat de aanvraag om omgevingsvergunning niet behandeling mocht wor
den genomen, nu er geen sprake is van een aanvraag om een besluit te nemen. Verwezen wordt naar de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 26 juli 201 7 (ECLI: NL: RVS: 201 7:2002).
4396950

10

Een verdere beperking ligt in het gebrek aan landschappelijke inpassing, althans kaders voor de

Via de anterieure overeenkomst wordt voldaan aan de landschapsinvesteringsregeling.

Geen

landschappelijke inpassing. Er wordt slechts gesproken van een landschapsinvesteringsregeling,
terwijl de Verordening ruimte die inpassing op voorhand verlangt. Op dit punt is het inpassingsplan
dan ook nog eens te meer in strijd met de Verordening ruimte.
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Binnen het plangebied stationsgebied Lage Zwaluwe zijn een tweetal bouwvlakken aangewezen met de enkelbestem-

Indiener gaat ten onrechte ervan uit dat alle bij de windturbine behorende voorzienin

De aanduiding 'specifieke

ming bedrijf-windturbine. Het bouwvlak dat noordelijk is gelegen kent geen ronde vorm. Het is de vraag of daarbinnen

gen op gronden met de bestemming 'Bedrijf - Windturbine' en de aanduiding 'bouw

bouwaanduiding 1' wordt

alle voorzieningen ten behoeve van een windturbine kunnen worden gerealiseerd. Het zuidelijke bouwvlak kent een

vlak' gebouwd moeten worden. Op gronden voorzien van de gebiedsaanduiding 'ove aangepast op de verbeelding

scheidingslijn, waarvan de betekenis is dat het oostelijk deel de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding-ū heeft

rige zone - overdraai' zijn op grond van art. 7.2.1 van de planregels ook kraanopstel-

en het westelijk deel niet. Uit een en ander moet worden afgeleid dat:

plaatsen en onderhoudswegen behorende bij de windturbine mogelijk. In tegenstelling

1. De noordelijke windturbine inclusief de bijbehorende faciliteiten mogelijk niet binnen het bouwvlak kan worden gere tot hetgeen indiener aangeeft, kunnen de bijbehorende faciliteiten zodoende ook
aliseerd;

rondom de windturbine gerealiseerd worden. Ten aanzien van de aanduiding 'speci

2. Onduidelijk is wat de maximale tiphoogte, de maximale ashoogte, de maximale rotordiameter en de verschijnings

fieke bouwaanduiding -1' wijst indiener terecht erop dat deze aanduiding abusievelijk

vorm van de zuidelijke windturbine is. Enkel het oostelijk deel van het bestemmingsvlak kent immers een specifieke

over een deel van het bouwvlak is weggevallen. Dat zal worden hersteld bij de vast

bouwaanduiding (de specifieke bouwaanduiding 1), terwijl het westelijke deel een dergelijk bouwaanduiding niet kent.

stelling van het inpassingsplan. Daarmee kan hetgeen indiener aangeeft (het bouwen

Aldaar is dientengevolge hetzij geen sprake van maximale hoogtes, hetzij niet verzekerd dat de verschijningsvorm ge

van een windturbine met een afwijkende afmeting ten opzichte van de andere windtur

lijk is met enige andere windturbine; De overdraaizone die in het inpassingsplan is opgenomen bedraagt maximaal 75

bines in dit cluster) niet optreden. Bij het toekennen van de gebiedsaanduiding 'overige

m, maar bij de zuidelijke windturbine bedraagt deze deels 48 à 50 meter. Deze beperkte overzwaaizones verdragen

zone - overdraai' is tot slot rekening gehouden met de maximale omvang van de rotor,

zich niet met de bij de specifieke bouwaanduiding 1. behorende maximale tiphoogte van 200 m, maximale ashoogte

ook na het toepassen van de afwijkingsmogelijkheden in art. 3.1.1 van de planregels,

van 140 m en een maximale rotordiameter van 143 m.

alsmede van de 1 2,5 meter schuifruimte van de turbinevoet binnen de aanduiding
'bouwvlak'. In tegenstelling tot hetgeen indiener lijkt te suggereren, moeten de funde

Dit gegeven wint aan belang gelet op het feit dat artikel 3.1.1 het mogelijk maakt 507o van deze afmetingen af te wij ring en de turbinevoet binnen het bouwvlak worden gerealiseerd. Bij het bepalen van
ken. De betreffende afwijkingsregeling kent geen vereisten ten aanzien van de beperking van overzwaai of anderszins

de omvang van de bouwvlakken is daarbij uitgegaan van een turbinevoet met een om

risicocontouren. Niet gebleken is dat bij het bepalen van de overzwaaicontouren rekening is gehouden met deze afwij- vang van 25 meter. Het bouwvlak heeft een diameter van 50 meter (of zoveel minder
kingsmogelijkheid. In algemene zin geldt overigens dat de aanvraag bouwen en milieu niet passend moet worden ge

als op de verbeelding is weergegeven). De schuifruimte bedraagt daarmee ten hoog

acht met het inpassingsplan. De in de aanvraag gehanteerde afmetingen van de windturbines overstijgen namelijk het

ste 1 2,5 meter rondom het middelpunt van het bouwvlak. Daarmee is zowel in de on

geen planologisch mogelijk is gemaakt en onderzocht (derhalve nog grotere belemmeringen). Dientengevolge zijn ook

derzoeken bij het MER, als in het PIP als bij de aanvraag voor de omgevingsvergun-

de aan de voorgenomen besluiten ten grondslag gelegde onderzoeken inconsistent en ondeugdelijk. Hieraan moet

ning ook rekening mee gehouden.

nog worden toegevoegd dat door het opnemen van bouwvlakken met een diameter van 50 meter het mogelijk wordt
om de windturbine vrijelijk in een heel gebied te plaatsen. De daarmee samenhangende veiligheidscontouren (gere
kend vanaf de rand van het bouwvlak) zijn dan ook in belangrijke mate groter dan noodzakelijk. Daarmee wordt de
ontwikkeling van het bedrijventerrein verder belemmerd.
4396950

12

In artikel 3.2 is het verboden een windturbine in gebruikte nemen en te houden "zonder dat er afspraken over de meer-

Indiener meent dat het verboden is een windturbine in gebruik te nemen en te houden

waardecreatie worden uitgevoerd". Deze bepaling is rechtsonzeker. Ten eerste zal deze bepaling niet bewerkstelligen

zonder afspraken over meerwaardecreatie en constateert rechtsonzekerheid. Door het

dat is voldaan aan de Verordening ruimte (zie hiervoor), waarin de eis is opgenomen dat verzekerd is dat de windtur

sluiten van een bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie die -conform de hele

bines na afloop van het daadwerkelijke gebruik worden gesloopt. Ten tweede is niet helder, althans houdbaar gedefi

A1 6-zone- een anterieure overeenkomst oplegt aan de winnaar van de biedboekpro-

nieerd wat onder "meerwaardecreatie" wordt verstaan. Ten derde zal als regel moeten hebben te gelden dat de af

cedure, is de meerwaardecreatie verzekerd. Indiener constateert dat hiermee niet

spraken over de meerwaardecreatie zijn uitqevoerd en niet dat deze 'worden' uitgevoerd.

wordt voldaan aan de VR waarin sloopt wordt vereist. Sloop en meerwaardecreatie

Geen

houden geen verband met elkaar. Indiener vindt dat meerwaardecreatie niet helder is.
Ter toelichting op het ontbreken van een heldere, althans houdbare betekenis van de gebezigde term "meerwaardecre Hierbij wordt verwezen naar de provinciale omgevingsvisie waarin het begrip meer
atie" nog het volgende. Artikel 1.19 bepaalt dat onder meerwaardecreatie wordt verstaan het zorgdragen voor een

waardecreatie is omschreven. Ook de bijlage bij de planregels Mogelijkheden voor

bijdrage aan de duurzame energietransitie in de betrokken gemeenten op een van de drie wijzen als verwoord in de

Meerwaarde geven een goede omschrijving van het begrip.

bijlage Meerwaardecreatie in de plantoelichting bij het plan. Uit die bijlage blijkt dat de mogelijkheden zien op ver
schillende manieren van maatschappelijke participatie. Het is niet mogelijk dergelijke - niet ruimtelijk relevante - eisen in
een bestemmingsplan op te nemen. Daarom is sprake van een rechtsonzekere bepaling.
4396950

13

Bijlage 1 t/m 4

Bijlage 1 t/m 4 nemen wij ter kennis aan, maar bevatten geen zienswijze op het PIP,

Geen

MER en de vergunningen.
Bijlage 4 bevat een reactie op een quick scan van Pondera (bijlage 2) over de risico
contouren. Conclusie zijn voor rekening van opsteller (Nas), maar bevatten geen ziens
wijze op PIP, MER of vergunning. Daarachter bevindt zich nogmaals de eerste pag.
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van de zienswijze op blz. 1 14, maar deze zienswijze heeft hetzelfde documentkenmerk als de zienswijze in het begin. Daarom zullen wij de achtergevoegde pagina van
de zienswijze niet apart beantwoorden.
4397013

1

Het VKA is niet rechtstreeks mogelijk gemaakt in de regels. De maatvoering in de regels is strikter dan die van het VKA.

Binnen de maatvoering van de windturbines die deel uitmaken van het VKA is een

Artikel 3.2 en artikel 3.3.1

Via artikel 3.1.1 wordt een afwijking van de maatvoering toegestaan waardoor het VKA mogelijk wordt gemaakt in

breed scala aan windturbinetypen mogelijk (zie paragraaf 10.2 van het MER). Binnen

van de planregels worden

het inpassingsplan, maar pas na advisering door een landschapsdeskundige en met toepassing van een binnenplanse

deze bandbreedte zijn de projectontwikkelaars in de gelegenheid gesteld om een ver

aangepast zodat bij recht

afwijking. De regels in het inpassingsplan suggereren dat het VKA niet aanvaardbaar is terwijl de toelichting motiveert

gunningaanvraag in te dienen. De landschappelijke effecten van deze bandbreedte

windturbines met een as

dat het VKA wel aanvaardbaar is. Dat roept de vraag op of de beperkende maatvoering in de regels wel afdoende

aan windturbines is in het MER beoordeeld op het schaalniveau van de gehele A16-

hoogte van 199,5 tot 210

wordt gemotiveerd in de toelichting en andersom of het VKA wel aanvaardbaar is nu in de regels de maatvoering van

zone (paragraaf 9.3.7 en paragraaf 10.2).

meter rechtstreeks mogelijk

het VKA niet geheel toegestaan wordt en pas na aanvullende motivering mogelijk is. Overigens is in de ontwerpbe

Op het niveau van de individuele windturbineclusters is in paragraaf 3.6 van de BKV

zijn, maar turbines met een

schikkingen voor de windturbines

opgenomen dat het de aanbeveling heeft om zoveel mogelijk windturbines met een

tiphoogte van 190 tot 199,5

gehandeld alsof het VKA rechtstreeks in het inpassingsplan is toegestaan. Er is nergens sprake van het expliciet vermel

zelfde uitstraling te realiseren. Omdat meerdere ontwikkelaars actief zijn per cluster,

meter alleen na afwijking; ook

den van toepassing van de binnenplanse afwijkingsbevoegdheid en evenmin van aanvullende advisering door land-

kan de situatie ontstaan dat in een en hetzelfde turbinecluster meerdere windturbinety

de omgevingsvergunningen
worden hierop aangepast.

schapsdeskundigen terwijl wel degelijk de maatvoering van het VKA

pen worden gebouwd die onderling afwijken qua tip-, of ashoogte, of rotordiameter.

wordt toegestaan. Mede gelet op de consequenties in de procedures verzoeken wij u om het VKA rechtstreeks moge

Dat is vanuit de BKV niet wenselijk geacht. Daarom is ervoor gekozen om in het ont

lijk te maken in het inpassingsplan.

werp PIP te werken met een bandbreedte van 5% voor wat betreft de ashoogte en de
rotordiameter van de windturbines (art. 3.2 onder e en f). De tiphoogte van de wind
turbine is daarbij als maatgevend criterium vastgesteld op een vaste hoogte van hetzij
200, hetzij 150 meter, afhankelijk van de locatie in het plangebied (art. 3.2 onder d).
Wanneer ervoor gekozen wordt om de maximale tiphoogte uit het MER te kiezen dan
biedt art. 3.1.1 daarvoor een afwijkingsmogelijkheid na een toets op landschappelijke
aanvaardbaarheid. Hiermee wordt naar de mening van deze zienswijze heeft overleg
plaatsgevonden met de omgevingsdienst. Gebleken is dat alle het provinciebestuur te
gemoetgekomen aan enerzijds de wens van ontwikkelaars de maximale bandbreedte
hebben aangevraagd qua afmetingen zoals die zijn onderzocht in het MER. Navraag
bij de ontwikkelaars leert dat bij de meeste ontwikkelaars sterk de wens leeft om te zij
ner tijd een windturbine te bouwen met een zo groot mogelijke rotordiameter en
tiphoogte. Deze constateringen hebben ertoe geleid dat de regeling in het ontwerp in
passingsplan moet worden heroverwogen en de gevraagde omgevingsvergunningen
ten opzichte van het ontwerp worden gewijzigd.
Zoals hiervoor uiteen is gezet, is het bedoeling geweest om enerzijds om zoveel moge
lijk flexibiliteit te bieden aan de ontwikkelaars en anderzijds om grote afwijkingen in
verschijningsvorm binnen een turbinecluster te voorkomen. Nu alle ontwikkelaars de
volledige bandbreedte uit het MER hebben aangevraagd, kan zich de situatie voor
doen dat binnen een cluster een afwijking van 10% bestaat in rotordiameter en
tiphoogte. Dat is vanuit het oogpunt van de landschappelijke uitstraling niet wenselijk.
Op basis van de verkregen informatie van de ontwikkelaars wordt daarom ervoor ge
kozen om de bandbreedte aan de bovenkant te vergroten: dat wil zeggen dat turbines
met een tiphoogte van 200 tot 210 meter bij recht worden toegestaan in het inpassingsplan. Windturbines met een tiphoogte die daarvan sterk afwijken, oftewel turbines
met een tiphoogte van 190 tot 199,5 meter, kunnen alleen worden gebouwd na een
beoordeling op landschappelijke uitstraling. Dat wordt in artikel 3.2 en 3.3.1 van de
planregels bij vaststelling van het inpassingsplan gewijzigd. Ook de aangevraagde
omgevingsvergunningen worden hierop aangepast ten opzichte van de gepubliceerde
ontwerpvergunningen. Per windturbinecluster zo eenduidig mogelijk te houden. PM
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Wilfried: check de opmerkingen dat (1) nergens een landschappelijke toets in de omgevingsvergunningen heeft plaatsgevonden en (2) nergens de toepassing van de afwijkingsmogelijkheid is gemotiveerd)
4397013

2

Op dit moment is voor de windturbines rondom knooppunt Zonzeel (6 windturbines in een regelmatige opstelling) sa

Zoals hiervoor onder 1 uiteen is gezet, volgt uit paragraaf 3.6 van de BKV dat van

men met de 2 windturbines ten zuiden van deze opstelling de specifieke bouwaanduiding-2 neergelegd waardoor op

wege de landschappelijke uitstraling ervan, binnen een windturbinecluster zoveel als

grond van artikel 3.2 onder g een gelijke verschijningsvorm voor de 8 windturbines moet worden gerealiseerd. Hier

mogelijk eenzelfde windturbinetype wordt gerealiseerd. Dat is vertaald in het artikel

voor bestaat vanuit ruimtelijke perspectief geen aanleiding toe en is onevenredig belemmerend voor de realisatie van

3.2 onder g van het inpassingsplan. Ten overvloede: de voorkeur uit paragraaf 3.6

het windpark. Weliswaar zijn de zes windturbines enerzijds en 2 windturbines anderzijds ruimtelijk één cluster als be

van de BKV dat binnen het gehele plangebied bij voorkeur eenzelfde type windturbine

doeld in de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant, maar daaruit vloeit niet de verplichting voort om alle

wordt gerealiseerd is niet overgenomen. De verschijningsvorm van de windturbines tus

8 windturbines een gelijke verschijningsvorm te geven. Onder meer gelet op de afstand tussen de opstelling van 6

sen de vier turbineclusters mag onderling afwijken.

Geen

windturbines en de opstelling van 2 windturbines, zijnde circa 1.100 meter, is er vanuit ruimtelijk en landschappelijk
perspectief geen belemmering om een geringe afwijking (binnen het VKA) tussen de turbinetypes van de beide opstel

Uiteraard heeft het provinciebestuur begrip voor de complicaties die het zonder meer

lingen toe te laten. Een dergelijke afwijking is in ieder geval niet landschappelijk waarneembaar. Aan de andere kant

voorschrijven van eenzelfde windturbinetype binnen een cluster met zich mee brengt

vormt een verplichte gelijke verschijningsvorm voor deze twee opstellingen wel een enorme belemmering voor de reali voor wat betreft de uitvoerbaarheid ervan. Dat is de reden dat in art. 3.3.2 van de
satie van de windparken, omdat koppeling van de inkoop van de windturbines zal moeten plaatsvinden. Een derge

planregels van deze bepaling kan worden afgeweken.

lijke koppeling belemmert de uitvoerbaarheid, aangezien de beide ontwikkelingen door andere partijen worden gerea
liseerd. Verder kan dit een impact hebben op de kosten van de realisatie van het project. Gelet op de nadelige gevol

Er dient enkel sprake te zijn van een landschappelijke aanvaardbare uitstraling getoetst

gen van de verplichte gelijke verschijningsvorm en de afwezigheid van een ruimtelijke noodzaak van deze eis voor de

door een landschapsdeskundige

omgeving, verzoeken wij u de twee opstellingen binnen dit cluster van elkaar los te koppelen en te voorzien van
aparte bouwaanduidingen.
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Een fors deel van de zin op pagina 19 van de toelichting die begint met 'De bestaande woningen op de adressen' is

De betreffende passage wordt tekstueel aangevuld en de woning gelegen aan de Bre

De passage op p. 19 van de

weggevallen. Wij verzoeken u deze zin af te maken omdat daarmee duidelijk wordt welke woningen als bedrijfswonin deweg 2, Terheijden wordt als bedrijfswoning bestemd in het inpassingsplan.

plantoelichting wordt aange

gen zijn opgenomen. Inmiddels is een instemmingsovereenkomst gesloten met de bewoners van de woning Bredeweg

vuld en de woning aan de

XX te Heijningen. Ook deze woning kwalificeert als 'woning in de sfeer van de inrichting' en dient als zodanig te wor

Bredeweg 2 te Terheijden

den opgenomen in het inpassingsplan.

wordt als bedrijfswoning be
stemd in het inpassingsplan

4397013
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Woning Markweg XX (locatie Zonzeel). Deze woning wordt 'wegbestemd' door het neerleggen van een nieuwe be

Vanwege de van toepassing zijnde milieunormen voor wat betreft geluid, slagschaduw

stemming 'onderhoudsvoorziening'. Die bestemming maakt uitsluitend opslag en onderhoudswerkzaamheden ten be

en veiligheid rondom windturbines is het van belang dat de vervolgactiviteiten die in

regels wordt aangevuld met

hoeve van de windturbines mogelijk. Gelet op de gewenste voorzieningen nabij de windturbines verzoeken wij u mo

het gebouw gaan plaatsvinden een directe koppeling hebben met het windpark. Kan

een kantoor ten behoeve van

gelijk te maken dat dit object een bredere bedrijfsbestemming krijgt, niet enkel ten behoeve van de windturbines, waar toorwerkzaamheden ten behoeve van het windpark op deze locatie zijn daarmee ver

4397013
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onder bijvoorbeeld ook kantoorwerkzaamheden worden begrepen. Dergelijke activiteiten zijn goed verenigbaar met

enigbaar, maar een algemene bestemming voor andere bedrijfsmatige werkzaamhe

de nieuwe windturbines en is ook voor de omgeving niet belastend of anderszins nadelig. Bij een beperking van toege-

den zijn dat niet. De bestemmingsomschrijving art. 3.1 van de planregels wordt ver

stane activiteiten tot opslag en onderhoudswerkzaamheden is gebruik van dit object wellicht in het geheel niet moge

ruimd dat ook een kantoor ten behoeve van het windpark eronder kan worden ver

lijk.

staan.

Art. 3.1 onder b van de plan-

het windpark.

Rol Verordening ruimte en 5.4 Ecologie, 5.4.2. Onderzoek onder 'Natuurnetwerk Brabant'

De motivering dat de overdraai over gronden die deel uitmaken van het NNB aan

De plantoelichting wordt aan

In paragraaf 4.4 is opgenomen dat rekening is gehouden met de provinciale regels uit de Verordening ruimte en de

vaardbaar is, is niet gelegen in het niet van toepassing zijn van de verordening. Deze

gevuld met een nadere moti

toekomstige Omgevingsvisie Noord-Brabant. In juridische zin klopt de term 'rekening houden meū omdat de Verorde

aanvaardbaarheid volgt uit het belang dat met het opwekken van duurzame windener vering waarom overdraaien

ning ruimte niet als wetgeving van toepassing is op het inpassingsplan. Het inpassingsplan mag derhalve afwijken van

gie is gemoeid en dat slechts sprake is van een beperkte mate van overdraai over een

over NNB desondanks aan
vaardbaar wordt geacht.

de regels in de Verordening ruimte. Het zou zorgvuldig zijn om expliciet te vermelden dat de Verordening ruimte niet in

drietal plaatsen in het NNB. Bovendien is voor wat betreft de toename van de geluids

acht hoeft te worden genomen bij het inpassingsplan. Aangegeven is dat bij drie windturbines overdraai van de rotor

belasting met de betreffende ontwikkelaars een compensatie afgesproken en vastge

plaats vindt over gronden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant. Dit standpunt is niet gemotiveerd. Wij

legd in de anterieure overeenkomst. Deze overweging staat met zoveel woorden niet

verzoeken u om (gelet op de uitspraak Windpark Kabeljauwbeek van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

op p. 65-66 van de plantoelichting van het ontwerp. Daarom wordt de plantoelichting

van State d.d. 1 3 december 201 7) deze overdraai te motiveren, in elk geval door te verwijzen naar het (maatschap

bij vaststelling van het inpassingsplan naar aanleiding van deze zienswijze aangevuld.

pelijk) belang van het opwekken van duurzame energie. In het Ontwerp Inpassingsplan is in de toelichting (tabel in
paragraaf 4.4.2) aangegeven dat met het plaatsen van de mastposities buiten NNB wordt voldaan aan de regels in
de Verordening ruimte.
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Regels, onder '3.2 Bouwregels1:

Zoals is aangegeven in art. 3.2 onder d van de planregels, is de tiphoogte van een

De Bouwregels onder 3.2 lid

Het inpassingsplan kent een bandbreedte voor de afmetingen van de te realiseren windturbines. In de regels zijn wel

windturbine gefixeerd op een vaste bouwhoogte. Alleen de masthoogte en de rotordia d 1 t/m 4 worden dusdanig

de maximale afmetingen voor ashoogte, rotordiameter en tiphoogte vastgelegd, maar niet de minimale. Gezien juris

meter zijn 5% variabel bij recht (en 10% na toepassing van art. 3.3.1). In theorie kan

aangepast dat een turbine

prudentie verzoeken wij u ook de minimale afmetingen voor ashoogte, rotordiameter en tiphoogte, conform de band

nu een turbine gebouwd worden van 1 90 meter tip, met een ashoogte van 90 meter

met een tiphoogte tussen de

breedte, in de regels vast te leggen. Zodat voorkomen kan worden dat (veel) kleinere windturbines worden aange

en een rotordiameter van 1 80 meter. Die valt inderdaad buiten de bandbreedte van

200 m en 210 m tiphoogte

vraagd waarvan de effecten niet (voldoende) zijn onderzocht.

het MER. De regeling wordt naar aanleiding van deze zienswijze hierop aangepast en

hieronder valt.

de minimale maten toe te voegen in art. 3.1.1 planregels.

Een tiphoogte tussen de 190
en 200 m komt te vallen on
der Afwijking van de bouwregels (art. 3.3). Bouwen onder
de 1 90 meter tiphoogte voor
turbines die vallen onder 3.2
lid d 1 t/m 4 wordt onmoge
lijk gemaakt

4397013
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunningen, onder 'Onderwerp'

3.1.1

Er is op aandringen van de provincie voor deelproject Zonzeel en deelproject Galder één aanvraag vergunning inge

Zoals wordt aangegeven is er vergunningstechnisch en juridisch geen enkele noodzaak overwegingen ontwerp-be-

diend terwijl er mede-initiatiefnemers/uitvoerders van het project zijn. In beschikkingen is dit niet aangegeven. Bij Wind- dit aan te geven. Er is immers één partij die de vergunning aanvraagt en aan wie die

Aanpassen tekst procedurele
schikkingen met meerdere ini

park gezamenlijk plan Zonzeel zijn WT B2 en B5 van Eneco en is WT B6 van Izzy projects. Bij Windpark Galder is

verstrekt wordt. Dat de vergunning later eventueel gesplitst gaat worden is voor de hui tiatiefnemers

WT D3 van REF. Ook is in de beschikking niet aangegeven dat vergunning gesplitst gaat worden. Hoewel juridisch

dige besluitvorming niet van belang. Er is immers nog geen formeel verzoek tot split

misschien niet noodzakelijk, vinden wij het zeer wenselijk dat wel in de beschikking wordt vermeld dat sprake is van

sing en is nu ook nog niet bekend wanneer dit gaat plaatsvinden.

mede-initiatiefnemers/uitvoerders van het project. Dit is voor omwonenden van belang die daardoor beter weten met

Ook voor het later aanleveren van informatie is het nu niet van belang. Degene die de

wie ze te maken krijgen. Daarnaast is het voor alle initiatiefnemers van belang. In de beschikking is bijvoorbeeld opge informatie moet aanleveren is degene die op dat moment vergunninghouder is.
nomen dat wij (als aanvrager/vergunninghouder) diverse informatie moeten aanleveren, terwijl wij niet feitelijke exploi

Uit oogpunt van heldere communicatie naar de omgeving kunnen wij ons voorstellen

tant zijn. Wij verzoeken u dan ook in de beschikking voor Windpark gezamenlijk plan Zonzeel op te nemen dat Eneco

dat het zinvol is te vermelden dat er weliswaar één aanvrager voor de omgevingsver

uitvoerder is voor WT B2 en B5 en Izzy projects uitvoerder is van WT B6 én dat initiatiefnemers voornemens zijn de

gunning is, maar dat de uiteindelijke windturbines door meerdere partijen geëxploi

vergunning te splitsen. Ook voor het deel onder Gegevens aanvrager in de Procedurele overwegingen moet deze in

teerd gaan worden en tevens dat het hun intentie is de nu gevraagde vergunning later

formatie juist worden weergegeven.

te gaan splitsen.
Als een dergelijk verzoek ontvangen wordt zullen wij op dat moment beoordelen of
dat mogelijk is.

4397013
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In onze aanvragen voor alle projecten staat:

Indiener geeft aan dat de exploitatieperiode korter dan 25 jaar bedraagt, omdat er ja Geen

De omgevingsvergunning wordt daarom aangevraagd voor een periode van 25 jaar. Deze periode gaat in drie jaar

ren voorbij kunnen gaan voordat de windturbines in bedrijf worden gesteld. De provin

nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden, behalve indien de windturbine(s) eerder in werking zijn

cie hecht aan een economisch rendabele periode van exploitatie. Anderzijds gaat zij

getreden. Dan geldt de datum van inwerkingtreding van de windturbine(s).

ervan uit dat, in principe, de windmolens langs de A1 6 eind 2020 gerealiseerd zijn en

In alle besluiten is aangegeven dat vergunning wordt verleend voor een periode van 25 jaar vanaf het onherroepelijk

de exploitatieperiode dan minimaal 23 jaar bedraagt. Na 25 jaar kan, afhankelijk van

worden van de vergunning. Dat beperkt de exploitatie tot een periode die veel korter is dan 25 jaar: er kunnen immers

de technische staat van de windmolens, innovaties in de energietransitie en maatschap

pas contracten, bestellingen etc. worden gedaan vanaf het moment dat deze en eventueel andere benodigde vergun

pelijke randvoorwaarden de omgevingsvergunning verlengd worden tegen de dan gel

ningen en toestemmingen onherroepelijk zijn. Er kunnen daardoor jaren voorbij gaan voordat de windturbine(s) in wer dende voorwaarden. Op voorhand gaat de provincie er vanuit dat de situatie zoals in
king kan/kunnen worden gesteld. Er is in de ontwerpbeschikking niet gemotiveerd waarom op dit onderdeel is afgewe diener schetst, zich niet zal voordoen, omdat na onherroepelijk worden van de vergun
ken van de aanvraag (hetgeen neerkomt op een impliciet deelweigering) terwijl voor initiatiefnemers een exploitatie

ning er geen planologische, milieutechnische of juridische belemmeringen meer zijn.

van 25 jaar van zeer groot belang is voor het te behalen rendement. Er zou ook sprake zijn van ongewenste kapitaals
vernietiging indien de windturbines moeten worden verwijderd na bijvoorbeeld 22 jaar exploitatie. De afwijking van
de aanvraag is voor ons dan ook niet acceptabel.
Wij verzoeken u in alle vier de beschikkingen vast te leggen dat de omgevingsvergunning wordt verleend voor een
periode van 25 jaar én dat deze periode ingaat drie jaar nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden,
behalve indien de windturbine(s) eerder in werking zijn getreden want dan geldt de datum van inwerkingtreding van
de windturbine(s).
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Zienswijze

Beantwoording, zie paragraaf Nota van Zienswijzen

Resulteert in de vol
gende wijziging:

MER evaluatie:

De voorschriften gaan over de MER-evaluatie. De evaluatie moet conform Hst 7 van de Geen

Voorschrift 3.1.1. verlangt het verstrekken van informatie terwijl niet duidelijk is wat wordt bedoeld:

Wet milieubeheer uitgevoerd worden door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag

- Onder b is aangegeven 'gegevens over de feitelijke bedrijfsvoering'. Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld.

dient na te gaan of de daadwerkelijk optredende milieueffecten overeenkomen met

- Onder c wordt verwezen naar 'daadwerkelijk optredende geluidemissies en geluidbelasting ter plaatse van de dichtst hetgeen in het MER beschreven is. Zo niet, dan kan het bevoegd gezag maatregelen
bijzijnde gevoelige objecten'. Het is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Voor zover hiermee wordt bedoeld dat

nemen zoals bijvoorbeeld het aanscherpen van de voorschriften. Dat is een wettelijke

geluidemissiemetingen (bronsterktemetingen) en geluidimmissiemetingen bij gevoelige objecten dienen plaats te vinden

verplichting uit de Wet milieubeheer.

dan is dat een veel te vergaande verplichting. Op basis van betrouwbare gegeven van de fabrikant in samenhang met

Om de evaluatie te kunnen uitvoeren zijn milieutechnische gegevens nodig die door

de meteorologische gegevens kan op voorhand een getrouwe berekening plaatsvinden. Op pagina 12/23 onder mo

vergunninghouder moeten worden aangeleverd. Het bevoegd gezag zal daarbij zo

nitoring wordt ook aangegeven dat monitoringsmaatregelen niet nodig zijn, zodat deze verplichting kennelijk ook niet

veel mogelijk gebruik maken van informatie die door vergunninghouder toch al verza

nodig is.

meld/aangeleverd moet worden. Dat betekent dus niet dat er van alles gemeten moet

- Onder d wordt verwezen naar 'de daadwerkelijk optreden slagschaduw'. Dit is eveneens onduidelijk. Voor zover dit

gaan worden, maar wel dat we de gegevens gaan bekijken van de exacte windturbi

voorschrift inhoudt dat slagschaduw gemeten dient te worden (als dat al reëel mogelijk is) bestaat daartegen bezwaar:

nes zoals die straks worden opgericht.

op grond van de normen in het Activiteitenbesluit zal slagschaduw bij gevoelige objecten slechts zeer beperkt kunnen

Deze gegevens moeten voor de turbines die onder één vergunning vallen worden aan

optreden. Als dat moet worden gemeten vergt dat verregaande inspanningen zonder dat zulks enige waarde heeft.

geleverd. En uiteraard moeten dat redelijkerwijs te verlangen gegevens zijn. Dit zal al

Ook hier geldt dat op pagina 12/23 is gemotiveerd dat monitoring van slagschaduw niet nodig wordt geacht zodat

tijd in overleg met de vergunninghouder gebeuren, ook om te voorkomen dat er net

deze verplichting ook niet nodig is.

iets anders aangeleverd wordt dan we graag zouden hebben.

- Er wordt aangegeven dat het bevoegd gezag 'nadere eisen aan de benodigde informatie' kan stellen. Nu reeds de
omschrijving van de gevraagde informatie onduidelijk is, moet worden vastgesteld dat het volstrekt onduidelijk is met
welke verplichting(en) vergunninghouder kan worden geconfronteerd op basis van 'nadere eisen'. Voorschriften bij de
vergunning dienen duidelijk te zijn. De wijze van formuleren en het open eind ('nadere eisen aan de benodigde infor
matie') in het voorschrift is in strijd met de rechtszekerheid die aan de vergunning moet kunnen worden gehecht.
Wij verzoeken u het voorschrift, met bovenstaande aanwijzingen, zodanig te redigeren dat voor eenieder volstrekt hel
der is wat de strekking ervan is.
4397013
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Foutieve verwijzing:
In elk besluit wordt verwezen naar windpark De Waaijenberg B.V. Dit is foutief, graag overal aanpassen.

3.1.1

Foutieve benamingen in be

In enkele ontwerp-beschikkingen is dit abusievelijk foutief vermeld. Dit zal bij de defini

schikkingen aanpassen.

tieve beschikkingen gecorrigeerd worden.
4397013
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Terminologie bedriifswoningen/molenaarswoningen

Wij zien hier geen reden de tekst aan te passen, het is duidelijk dat het hier woningen

In paragraaf 8.2 wordt aangegeven dat bij bedrijfswoningen, zogenaamde molenaarswoningen geen toetsing plaats

betreft die tot de inrichting behoren. De woningen waarop dit van toepassing is wor

vindt. Dat is alleen het geval indien het een bedrijfswoning of molenaarswoning betreft die moet worden gekwalifi

den ook genoemd.

Geen

ceerd als 'woning in de sfeer van de inrichting'. Het is beter om daarom zorgvuldiger om deze terminologie te hante
ren.
4397013
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Verlichting: Voorschrift 2.1.1 en overwegingen paragraaf 10.1 en 10.2

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeeld de verlichting van windturbi

Voorschrift 2.1.1 is, gelet op het inpassingsplan overbodig: het inpassingsplan schrijft de goedkeuring van ILT alvorens

nes en windparken op het Nederlandse vasteland in relatie tot luchtvaartveiligheid.

het windpark in gebruik wordt genomen reeds voor. Door nu in de omgevingsvergunning ook een goedkeuring van de

Voor de provincie is van belang dat de obstakelverlichting zo min mogelijk hinder ver

provincie voor te schrijven is er een dubbele regeling over exact hetzelfde onderwerp. Nu ILT de deskundige op dit

oorzaakt naar de omgeving, maar met in achtneming van het veiligheidsaspect, van

vlak is, er en geen toegevoegde waarde van een toestemming door de provincie blijkt, dient dit voorschrift te komen

daar dat op deze wijze geregeld is dat er toestemming van ILT en de provincie vereist

vervallen.

is voor de obstakelverlichting.

Artikel 2.1 lid 4 Activiteitenbesluit biedt bovendien niet de grondslag om een op grond van het inpassingsplan vereiste

Juist omdat mogelijke hinder door obstakelverlichting niet uitputtend is geregeld in het

goedkeuring van ILT voor een verlichtingsplan door de provincie af te geven. De verlichting is een vliegveiligheidsas-

activiteitenbesluit kan gebruikt gemaakt worden van de algemene zorgplicht uit het ac

pect dat door de provincie met toepassing van het Activiteitenbesluit niet nader kan of mag worden beperkt.

tiviteitenbesluit zoals opgenomen onder artikel 2.1 van dit besluit.

In de toelichting en onder 10.1 is vermeld dat vanwege de vliegveiligheid windparken moeten worden voorzien van

De gebezigde term 'lampje' is wellicht een understatement, maar het zal voor eenieder

'een lampje' sterk suggestief. Uit oogpunt van zorgvuldigheid dient een dergelijke suggestie achterweg te blijven. Beter

duidelijk zijn dat hier de obstakelverlichting bedoeld wordt. Wij zien dan ook geen re

is om te vermelden dat obstakelverlichting nodig is.

den de tekst hierop aan te passen.

Geen

De vast brandende verlichting geldt alleen voor de avond- en nachtperiode. Overdag knippert de verlichting altijd.
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Hoofdstuk 1

1.1

Inleiding

Aanleiding

Structuurvisie Windenergie op Land (SvWoL)
In het kader van de rijksstructuurvisie Windenergie op land (hierna: SvWoL) heeft het Rijk een
doelstelling geformuleerd om in 2020 6.000 MW aan opwekkingscapaciteit voor winderenergie op land
te realiseren. Hiervoor hebben de gezamenlijke provincies in 2013 afspraken gemaakt over de verdeling
daarvan per provincie. Voor de provincie Noord-Brabant geldt een doelstelling van 470,5 MW opgesteld
vermogen voor het opwekken van windenergie in 2020.
Windenergie A16-zone
De regio West-Brabant heeft hierbij aan de provincie een bod gedaan om binnen de regio 200 MW aan
opgesteld vermogen voor het opwekken van windenergie te realiseren, waarvan 100 MW langs de
Rijksweg A16 (hierna verder aangeduid als de A16-zone), zie figuur 1.1. De provincie Noord-Brabant en
de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert hebben een convenant gesloten waarin
afgesproken is dat de provincie de besluitvormingsprocedure leidt om de windturbines langs de
Rijksweg A16 mogelijk te maken. Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant hebben op 20
januari 2017 besloten om deze besluitvormingsprocedures via de provinciale coördinatieregeling
(hierna: PCR) te laten verlopen. Een van de besluiten die deel uitmaakt van de PCR is dit inpassingsplan
(hierna: PIP).
Inpassingsplan is het kader: de ontwikkelaars gaan zelf aan de slag
Bij de totstandkoming van het windpark is nauw overleg gevoerd met bedrijven waarvan het bekend
was dat die windprojecten in de A16-zone wilde realiseren. Deze bedrijven worden in de toelichting van
dit inpassingsplan verder de ontwikkelaars genoemd. De ontwikkelaars gaan straks de windturbines die
in dit inpassingsplan mogelijk worden gemaakt, daadwerkelijk bouwen en exploiteren. Zij doen dat op
eigen kosten en voor eigen risico. De ontwikkelaars hebben in het voorjaar van 2018, parallel aan het
moment van de publicatie van het concept-ontwerp van dit inpassingsplan, de aanvragen voor de
benodigde vergunningen en toestemmingen ingediend.
Green Deal: 25% van de bouwrechten komen ten goede aan lokale initiatieven duurzame energie
Tegelijkertijd met de voorbereidingen van de MER is een convenant gesloten tussen de provincie NoordBrabant, de betrokken gemeenten en de ontwikkelaars. Dit convenant is een 'Green Deal' en is gesloten
op 17 april 2017. Hierin hebben de ontwikkelaars met de provincie en de gemeenten onder meer
afgesproken dat de ontwikkelaars 25% van de bouwrechten van het windproject ten goede laten komen
aan stichtingen voor lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie. De wijze waarop het geld
uit deze bijdrage wordt besteed, bepalen de lokale stichtingen zelf in overleg met de betrokken
gemeente.
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1.2

Planvorm en geldende bestemmingsplannen

Planvorm: provinciaal inpassingsplan

De huidige bestemmingsregelingen op de gronden waar het project Windenergie A16 is voorzien, staan
de bouw van de beoogde nieuwe windturbines en de aanleg van de daarbij behorende voorzieningen
niet toe. Daarom is het noodzakelijk dat een nieuw juridisch-planologisch toetsingskader tot stand komt.
Gezien de omvang van het project (een windenergieproject met een opwekkingscapaciteit groter dan
100 MW) ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het besluitvormingsproces op grond van de
Elektriciteitswet in principe bij het Rijk.
Echter de provincie Noord-Brabant en de betrokken gemeenten hebben door het sluiten van een
convenant aan het Rijk aangeboden om voor de realisatie van dit windproject langs de A16 zelf de regie
te houden. De Minister van Economische Zaken heeft hiermee ingestemd en voor dit project daarom
een uitzondering gemaakt op de hoofdregel uit de Elektriciteitswet. Voorwaarde voor het maken van
deze uitzondering is dat de provincie Noord-Brabant de realisatie van minimaal 100 MW aan
opwekkingscapaciteit in de A16-zone uiterlijk in 2020 planologisch zeker heeft gesteld. Omdat doel te
bereiken stellen Provinciale Staten (PS) dit inpassingsplan vast.
Voor het project Windenergie A16 voorziet dit inpassingsplan in het nieuwe juridisch-planologische
toetsingskader waarbinnen de beoogde windturbines gebouwd mogen worden. In hoofdstuk 6 van deze
plantoelichting wordt nader ingegaan op de vraag hoe het inpassingsplan zich verhoudt met de
onderliggende gemeentelijk bestemmingsplannen.

Huidige bestemmingsplannen

De gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft zijn juridisch-planologisch geregeld in de
volgende bestemmingsplannen.
Gemeente Breda

»
»
»

Bestemmingsplan Buitengebied Zuid 2013, vastgesteld op 13 juli 2017.
Bestemmingsplan Buitengebied Noord, vastgesteld op 23 september 2015.
Bestemmingsplan Hazeldonk, vastgesteld op 21 juli 2011

Gemeente Drimmelen

»
»

Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 23 december 2015.
Bestemmingsplan Veegplan 1, vastgesteld op 1 februari 2018.

Gemeente Moerdijk

»
»
»

Stationsgebied Lage Zwaluwe, vastgesteld op 22 september 2005.
Buitengebied Moerdijk, vastgesteld op 1 maart 2018.
Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk, vastgesteld op 15 juli 2016.
Het Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk is evenals dit plan, een provinciaal inpassingsplan. Qua
juridische werking is dit inpassingsplan gelijk te stellen aan een bestemmingsplan.

Gemeente Zundert

»
»

Bestemmingsplan Buitengebied Zundert, vastgesteld op 24 september 2014.
Bestemmingsplan Business Treeport Centre, vastgesteld op 11 juni 2018.
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1.3

Milieueffectrapportage, inpassingsplan en Provinciale coördinatieregeling

1.3.1

Verplichting tot het doorlopen van een m.e.r.

Om de milieueffecten in kaart te brengen, wordt de procedure van een milieueffectrapportage (m.e.r.)
doorlopen. De m.e.r.-procedure heeft tot doel het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de
besluitvorming over activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In het
kader van de m.e.r.-procedure is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER beschrijft zo
objectief mogelijk welke milieueffecten te verwachten zijn wanneer een bepaalde activiteit in een
bepaald gebied wordt ondernomen. De m.e.r.-procedure is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer.
De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994 (hierna: Besluit m.e.r.) maken
onderscheid in:
» een mer-plicht voor plannen (planMER);
» een mer-(beoordelings)plicht voor projecten (projectMER).
Een milieueffectrapport staat niet op zichzelf, maar is een hulpmiddel bij de besluitvorming over een
plan of project. Een planMER is gekoppeld aan de besluiten (plannen) van de overheid die een kader
scheppen voor een mer-(beoordelings)plichtige activiteit. Een planMER is tevens aan de orde indien
voor een project een zogenoemde passende beoordeling is vereist op grond van de Wet
natuurbescherming. Een projectmer is gekoppeld aan de besluiten (plannen of vergunningen) van de
overheid die de uitvoering van mer-(beoordelings)plichtige activiteiten direct mogelijk maken.
Het oprichten van een windpark van 20 windturbines of meer is genoemd in categorie 22.2 van
onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Op de activiteiten in deze lijst is een directe verplichting
van toepassing om een MER op te stellen. Daarom is voorafgaand aan het vaststellen van dit
inpassingsplan een MER, MER Windenergie A16 opgesteld.
1.3.2

Provinciale coördinatieregeling en inpassingsplan

Met dit plan wordt een windpark mogelijk gemaakt met een potentieel opgesteld vermogen van meer
dan 100 MW. Op grond van artikel 9b, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 zou normaal
gesproken daarom de Rijkscoördinatieregeling van artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de
Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) op dit project van toepassing zijn. Echter de Minister van
Economische Zaken heeft op 30 september 2016 een besluit genomen op grond van artikel 9b, vierde lid
van de Elektriciteitswet 1998 ten einde de Rijkscoördinatieregeling niet van toepassing te laten op het
project voor windenergie in de A16-zone. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben
in het verzoek richting de minister aangegeven een provinciaal inpassingsplan op te stellen voor het
faciliteren van windenergie in de A16-zone.
Voorwaarde voor het maken van deze uitzondering door de minister is dat de provincie Noord-Brabant
de realisatie van minimaal 100 MW aan opwekkingscapaciteit in de A16-zone uiterlijk in 2020
planologisch zeker heeft gesteld. Om dat doel te bereiken hebben Provinciale Staten op 17 januari 2017
besloten om dit inpassingsplan op te stellen en de provinciale coördinatieregeling (PCR) van toepassing
te verklaren op de andere besluiten (vergunningen en toestemmingen) die voor de nieuwe windturbines
noodzakelijk zijn.
Het inpassingsplan heeft de status van een bestemmingsplan maar wordt vastgesteld door Provinciale
Staten op grond van artikel 3.26 Wro. De wettelijke procedure voor vaststelling van het inpassingsplan is
gelijk aan de procedure voor de vaststelling van een bestemmingsplan. Deze ruimtelijke besluitvorming
is onderdeel van de ruimtelijke module binnen de PCR. Daarnaast omvat deze regeling een zogenoemde
uitvoeringsmodule; dit betreft de gecoördineerde voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten (diverse
vergunningen of toestemmingen) die voor dit project nodig zijn. Beide modules zijn van toepassing op
de procedures voor het project Windenergie A16.
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Ruimtelijke module

Voor de realisatie van het windpark is een ruimtelijk besluit nodig: het project moet planologisch
mogelijk worden gemaakt. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan moet worden aangepast. Als de PCR
wordt toegepast, wordt niet gewerkt met een bestemmingsplan, maar met een inpassingsplan. Het
inpassingsplan wordt vastgesteld door de Provinciale Staten. Omdat het planMER is gekoppeld aan het
inpassingsplan zijn Provinciale Staten ook verantwoordelijk voor het planMER.
Uitvoeringsmodule

Het tweede onderdeel van de PCR is de zogenaamde uitvoeringsmodule. Deze houdt kort gezegd in dat
alle (overige) voor een windproject benodigde besluiten gezamenlijk worden voorbereid, gecoördineerd
en bekendgemaakt door Gedeputeerde Staten. Voor een grootschalig energieproject zijn veel besluiten
nodig, zoals omgevingsvergunningen, een watervergunning, Wnb-vergunning en een ontheffing op
grond van de Wet natuurbescherming. Voor al die besluiten zijn verschillende bestuursorganen van
overheden verantwoordelijk. In het geval van het doorlopen van de uitvoeringsmodule blijven alle
bestuursorganen verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen besluit, maar bepalen de
Gedeputeerde Staten binnen welke termijnen alle (ontwerp)vergunningen afgegeven moeten worden
en zorgen dat alle besluiten inhoudelijk goed op elkaar afgestemd zijn. Ook zorgen Gedeputeerde Staten
ervoor dat alle (ontwerp)besluiten ter inzage worden gelegd.
De voorbereiding van deze besluiten, is geregeld in afdeling 3.4 Awb en gaat op dezelfde manier als bij
het inpassingsplan: eerst wordt van alle besluiten een ontwerp gemaakt, waarop het indienen van een
zienswijze mogelijk is. Vervolgens worden de besluiten, rekening houdend met de ontvangen
zienswijzen, definitief vastgesteld. Het inpassingsplan wordt in beginsel tegelijkertijd met de andere
besluiten voorbereid en bekendgemaakt.
De vergunningen en ontheffingen die deel uitmaken van de uitvoeringsmodule zijn aangevraagd door
ontwikkelaars van windprojecten. Zij waren verantwoordelijk voor het verzorgen van de aanvraag. De
provincie coördineert enkel de besluitvormingsprocedure. De ontwikkelaars dienden in het voorjaar van
2018, parallel aan het moment van de publicatie van het concept-ontwerp van dit inpassingsplan, de
vergunningaanvragen in.
Zienswijzen en beroep

Bij de toepassing van de PCR worden de voor het project benodigde besluiten in beginsel in één keer ter
inzage gelegd. Dat geldt zowel voor de ontwerpbesluiten als de definitieve besluiten. Daarbij kan een
fasering worden toegepast. Met een fase wordt bedoeld dat de verschillende besluiten binnen één
coördinatieregeling worden gefaseerd. De eerste set besluiten wordt dan de eerste fase genoemd, de
daaropvolgende set besluiten wordt de tweede fase genoemd enzovoorts. Eenieder kan zienswijzen
indienen op de (verschillende) ontwerpbesluiten.
Tegen de vastgestelde definitieve besluiten kan door belanghebbenden die tegen één of meerdere
ontwerpbesluiten een zienswijze hebben ingediend, rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).
Crisis- en herstelwet

Omdat de ontwikkeling van het beoogde windpark een project betreft als bedoeld in het eerste lid van
artikel 9e van de Elektriciteitswet en daarnaast sprake is van de 'ontwikkeling en verwezenlijking van
werken en gebieden krachtens Afdeling 3.5 Wro', is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in
samenhang met categorie 1.2 en 2.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet
van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
» de ABRvS, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van
een uitspraak op een beroep;
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»

1.4

dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten (het indienen van een pro
forma beroepschrift is niet mogelijk).

Relatie MER en inpassingsplan en vergunningen

Milieueffectrapportage

De conclusies uit het MER zijn bedoeld voor de onderbouwing van het inpassingsplan. Het
voorkeursalternatief uit het MER is vertaald in dit inpassingsplan. Zowel het MER als de toelichting bij
het inpassingsplan bevatten informatie over de milieueffecten. In het MER zijn de effecten van de
onderzochte alternatieven beoordeeld en worden effecten van maatregelen beschreven. In de
toelichting bij het inpassingsplan worden de milieueffecten van het beoogde windpark getoetst aan het
beleid en de normstelling ten aanzien van de relevante sectorale aspecten. Het MER is als bijlage 1 bij de
toelichting van dit inpassingsplan opgenomen.
Inpassingsplan

Het MER en het inpassingsplan bevatten zodoende beide informatie over de milieueffecten en waar
nodig bevat het inpassingsplan de afweging van de belangen, waaronder de milieueffecten zoals
beschreven in het MER. In het MER wordt alle benodigde onderzoeksinformatie weergegeven over
milieuaspecten die tevens voor de onderbouwing van het inpassingsplan (in het kader van een 'goede
ruimtelijke ordening') nodig is. Deze onderzoeksinformatie komt in het inpassingsplan alleen in een
verkorte versie aan bod waarbij een toetsing heeft plaatsgevonden aan het beleid en de normstelling
voor de diverse aspecten, en conclusies zijn getrokken over de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan.
In het inpassingsplan is tevens beschreven op welke wijze een vertaling heeft plaatsgevonden van de
uitkomsten van het MER in de inpassingsplanregeling.
De weging van de gevolgen voor de verschillende milieueffecten en de maatschappelijke en
economische uitvoerbaarheid komen in de belangenafweging in het inpassingsplan en dus niet in het
MER aan de orde.
Vergunningen en toestemmingen

Het MER dient (mede) ter onderbouwing van de aanvragen voor de verschillende noodzakelijke
vergunningen en toestemmingen voor het project Windenergie A16. Het MER is om die reden ter
beschikking gesteld aan de ontwikkelaars die actief zijn in het plangebied zodat zij de aanvragen voor de
benodigde vergunningen en toestemmingen hebben kunnen indienen. In het MER en in dit
inpassingsplan wordt, daar waar dat relevant is, aangegeven wat de verhouding is met de binnen de PCR
voor dit windproject betrokken vergunningen en toestemmingen.

1.5

Leeswijzer

De opbouw van deze toelichting is afgestemd op de samenhang tussen het MER, de vergunningen en dit
inpassingsplan. In deze plantoelichting komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod:
» Het project Windenergie A16 kent een lange totstandkomingsgeschiedenis. Deze is in hoofdstuk 2
beschreven. De windturbineopstelling die is gekozen, is het voorkeursalternatief (VKA) uit het MER.
Aan dat VKA liggen een aantal overwegingen ten grondslag die ook in dit hoofdstuk aan bod komen.
» Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie in het plangebied. Ook wordt de beoogde opstelling van
de windturbines in dit hoofdstuk beschreven. Het gaat om het voorkeursalternatief (VKA) uit het
MER. Aan de totstandkoming van het VKA ligt een aantal overwegingen ten grondslag. Die
overwegingen komen ook in dit hoofdstuk aan bod.

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

17

»

»

»

»
»

Het ruimtelijke beleidskader wordt beschreven in hoofdstuk 4. Vanuit het beleid geldt een aantal
randvoorwaarden dat gevolgen heeft voor de planregeling uit dit inpassingsplan. Daar waar dat aan
de orde is, worden die randvoorwaarden in dit hoofdstuk ook beschreven.
Hoofdstuk 5 geeft een samenvatting van de resultaten van het verrichte milieuonderzoek voor het
VKA. Dit hoofdstuk is ingedeeld overeenkomstig de hoofdstukken uit het MER. Daar waar een
aanvullend onderzoek is gedaan, of een nadere afweging is gemaakt die niet in het MER is
opgenomen, wordt dat in dit hoofdstuk nadrukkelijk aangegeven. Uit het sectorale onderzoek zijn
randvoorwaarden naar voren gekomen die bij de planregeling zijn betrokken. Voor de aspecten
waar dat aan de orde is, worden die randvoorwaarden in dit hoofdstuk besproken.
In hoofdstuk 6 wordt de juridische planregeling toegelicht. In dit hoofdstuk wordt aangegeven op
welke wijze de randvoorwaarden uit het beleid (hoofdstuk 4) en het sectorale onderzoek
(hoofdstuk 5) zijn vertaald in de juridische planregeling.
De economische en financiële uitvoerbaarheid van het plan worden beschreven in hoofdstuk 7.
Het proces en de uitkomsten van het vooroverleg en de zienswijzenprocedure zijn beschreven
hoofdstuk 8.
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Hoofdstuk 2
Totstandkomingsgeschiedenis
voorkeursalternatief het project Windenergie A16

2.1

Inleiding

Het project het project Windenergie A16-zone kent een lange totstandkomingsgeschiedenis. Deze wordt
in dit hoofdstuk toegelicht. Als eerste wordt in paragraaf 2.2 het bestuurlijke proces beschreven vanaf
het moment dat de Regio West-Brabant aan de provincie Noord-Brabant het aanbod heeft gedaan om
100 MW aan windenergie in de A16-zone te realiseren tot en met het moment dat de procedure voor de
milieueffectrapportage (hierna: m.e.r) is gestart. Aan de hand van, uiteindelijk 11, verschillende
opstellingsalternatieven zijn de milieueffecten van het windpark in beeld gebracht. De resultaten uit het
milieueffectrapport (hierna: MER) worden kort samengevat beschreven en toegelicht in paragraaf 2.3.
Op basis van de uitkomsten van het MER en een vijftal andere aspecten is in het najaar en de winter van
2017 een voorkeursalternatief (hierna: VKA) gekozen. Het VKA is de windturbineopstelling die in dit
inpassingsplan mogelijk wordt gemaakt en waarvoor de betrokken ontwikkelaars vergunningen hebben
aangevraagd. In paragraaf 2.4 worden de overwegingen weergegeven, aan de hand van de zes pijlers,
die hebben geleid voor de keuze van het VKA. De windturbineopstelling van het VKA wordt verder
toegelicht in hoofdstuk 3 van deze plantoelichting.

2.2

Van aanbod vanuit de Regio naar Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bod vanuit de regio
De provincie Noord-Brabant heeft met de Regio West-Brabant (RWB) eind 2011 afgesproken om onder
de titel 'Opgave Rijk: grootschalige locatie A16' om tussen de 74,45 MW en de 126,45 MW aan
opwekkingscapaciteit voor windenergie te realiseren. Het bod van de RWB (een windproject met een
opwekkingscapaciteit van minimaal 100 MW) is overgenomen door het provinciebestuur en onderdeel
gemaakt van het totale bod van 470,5 MW vanuit de provincie Noord-Brabant aan de rijksoverheid voor
de landelijke doelstelling. Deze is neergelegd in de Structuurvisie Wind op Land en houdt in het
realiseren van 6.000 MW aan opwekkingscapaciteit windenergie op land in het jaar 2020. Ook de
provincie en de betrokken gemeenten hebben het bod vertaald in hun ruimtelijke beleid. Daarbij is ook
expliciet aandacht besteed aan de wijze waarop wordt omgegaan met het ten goede laten komen van
de opbrengsten van het windpark voor de directe omgeving (maatschappelijke meerwaarde).
Bestuurljke afspraken Ministerie Economische Zaken en provincie Noord-Brabant
Voor de planvoorbereiding van een windproject met een opwekkingscapaciteit van 100 MW of meer is,
op grond van de Elektriciteitswet, de Minister van Economische Zaken het bevoegd gezag via de
zogenaamde Rijkscoördinatieregeling (RCR). De provincie Noord-Brabant is in overleg getreden met de
minister om te bepleiten dat het planproces voor een groot windpark in deze regio in dit geval het beste
'van onderop' kan plaatsvinden. Op 14 september 2016 heeft de minister van EZ laten weten de
rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten op windpark A16. Vervolgens heeft PS op 20 januari
2017 besloten de Provinciale coördinatieregeling (art. 3.33 WRO) van toepassing te verklaren. De
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coördinatieregeling houdt in dat de benodigde vergunningen door Gedeputeerde Staten worden
gecoördineerd en voorbereid.
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant zijn daarmee het bevoegd gezag geworden voor het
vaststellen van een inpassingsplan. GS bereiden ook de milieueffectrapportage (MER) voor alle besluiten
voor. Provinciale Staten (PS) stellen uiteindelijk het inpassingsplan, MER en de vergunningen vast.
Start planproces: Notitie Reikwijdte ä Detailniveau en Milieueffectrapportage
Als eerste stap om te komen tot een MER is op 25 juli 2016 een Notitie Reikwijdte & Detailniveau (NRD)
gepubliceerd. In de periode van 25 juli tot en met 19 september 2016 is iedereen in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze in te dienen. Tevens zijn de wettelijke adviseurs en betrokken
bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Ook is in deze
periode de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna: Commissie m.e.r.)
geraadpleegd over de inhoud van het NRD. Er zijn 120 zienswijzen ontvangen op de NRD die samengevat
en beantwoord zijn in een bij de NRD behorende Nota van Antwoord. In de Nota van Antwoord zijn het
advies van de Commissie m.e.r. en de Provinciale Raad van de Leefomgeving opgenomen. NRD en Nota
van Antwoord vormen de basis voor het MER en zijn op 6 december 2016 door GS vastgesteld.
Green Deal met ontwikkelaars
Gelijktijdig met de voorbereidingen van de MER is een convenant gesloten tussen de provincie NoordBrabant, de betrokken gemeenten en de ontwikkelaars van windturbineprojecten die actief zijn in de
A16-zone (hierna: de ontwikkelaars genoemd). Dit convenant: Green Deal project windenergie A16-zone
(hierna: de Green Deal) is gesloten op 20 april 2017.
In de Green Deal hebben alle betrokken ontwikkelaars en de verantwoordelijke overheden onder
andere het volgende met elkaar afgesproken.
» De ontwikkelaars die uiteindelijk in project een of meer windturbines mogen realiseren, zorgen
ervoor dat 25% van de opbrengst van het project ten goede komt aan stichtingen voor lokale
initiatieven.
» Daarnaast dragen de ontwikkelaars ervoor zorg dat een bijdrage van 0,5 per opgewekte MWh
(megaWattuur, oftewel 1.000 kiloWattuur energieproductie) ten goede komt voor een
omgevingsbijdrage.
» Het verschil tussen de gemeentelijke legesverplichting en de uiteindelijk in rekening te brengen
provinciale leges voor de vergunningen eveneens ten goede komt aan de lokale stichtingen.
» De provincie en de betrokken overheden zetten zich in om de planologische
besluitvormingsprocedure voor het project op een zorgvuldige wijze tot stand te laten komen.

2.3

Uitkomsten MER

Ontwikkeling van de onderzochte alternatieve turbineopstellingen: van 24 naar 11 alternatieven
In de NRD zijn zes landschappelijke alternatieven gepresenteerd op basis waarvan een
windturbineopstelling langs de infrastructuur in de A16-zone kan worden vormgegeven. In de periode
januari - juni 2017 zijn deze modellen uitgewerkt in twee stappen. In de eerste stap zijn de zes
alternatieven uit de NRD vertaald naar 24 verschillende varianten in turbineopstellingen. Vervolgens is
in een iteratief proces aan de hand van ontwerpcriteria, de input van experts, vanuit de ambtelijke
werkgroep en uit informatie die is opgehaald gedurende de klankbordgroepbijeenkomsten,
raadsinformatieavonden en van bewoners en belangstellenden gedurende de publieks- en
inloopavonden verwerkt tot een keuze voor de 11 alternatieven die in het MER zijn onderzocht. Dit
proces is uitvoerig beschreven in paragraaf 6.4 van het MER.
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In deze stap hebben de volgende aspecten al dan niet een rol gespeeld bij de keuze voor het opnemen
van een alternatief in het MER. In bijlage N bij het MER is per alternatief aangegeven waarom deze is
afgevallen.
» Van elk alternatief uit de NRD moet minstens één variant in de MER worden onderzocht.
» Rekening moet worden gehouden met een spreiding binnen de varianten op het gebied van:
1. de hoogte van de windturbines (variatie van zowel hoog als laag);
2. het nominaal opwekkingsvermogen in MW (zowel windturbines van 2,5 als 4 MW).
» Indien opstellingen op elkaar lijken kan dat een reden zijn om slechts één van beide te kiezen om
deze te onderzoeken in het MER.
» Opstellingsvarianten dienen een opgesteld opwekkingsvermogen te hebben van minimaal 100 MW
(de projectdoelstelling), wanneer een variant minder dan 96 MW aan plancapaciteit heeft wordt dit
als een risico ervaren en die variant valt om die reden af.
» Opbrengst van een opstellingsvariant in kilowattuur (kWh).
» De indicatieve effecten op het landschap en natuur.
» Indicatieve opbrengst van een opstellingsvariant ten behoeve van lokale participatie.
Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de 11 alternatieven zoals die zijn weergegeven op figuur 2.1 en in
tabel 2.1. Dit zijn de 11 alternatieven die in het MER zijn onderzocht.
Tabel 2.1 Gegevens onderzochte alternatieve windturbineopstellingen (bron: Bosch ä Van Rijn)
MER-alternatieven - aantallen, afmetingsklassen en totale vermogens
Alternatief

Aantal

Aantal

Aantal

Vermogen

Hoog

Laag

Beperkt

(MW)

Ml. Kralensnoer hoog

29

0

1

30

124

M2. Kralensnoer driehoekjes

25

3

1

29

115

M3. Kralensnoer carrés

25

0

1

26

108

M4. Korte lijnen hoog

24

0

1

25

103

5

32

1

38

104

M5. Korte lijnen alternerend laag
M6. Lange lijnen hoog

25

0

1

26

108

M7. Twee poorten hoog

26

0

1

27

112

M8. Corridor honingraat laag

3

38

0

41

108

M9. Corridor honingraat hoog

30

0

0

30

126

3

36

0

39

103

28

0

3

31

125

M10. Corridor laag
Mil. Knooppunten hoog

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

22

«*

* Windturbines Beperkt (150m)
Windturbines Laag (180m)
Windturbines Hoog (210m)
Bestaande windturbines NL
Bestaande windturbines B

'iffi^***1*

'

W**y*

3©****

M10

jļ50**w*

V'

«M

Mil

"v*

#**

« Windturbines Beperkt {150m)
* Windturbines Laag (180m)
# Windturbines Hoog (210m)
Bestaande windturbines NL
Bestaande windturbines B

IKnťh W"

Figuur 2.1 De 11 alternatieven die in het MER zijn onderzocht (bron: Bosch
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Uitkomsten MER

De uitkomsten van de effectenstudie die is uitgevoerd voor alle 11 de alternatieven in het MER zijn
weergegeven in tabel 2.2. In hoofdstuk 7 van het MER wordt per onderzocht onderwerp ingegaan op de
milieuscore.
Tabel 2.2 Uitkomsten effectbeoordeling MER (bron: Bosch ä Van Rijn)

Vogels- Effen

mfbieën/reptia

Scoort - op basis van dezelfd
pak als de 11 MER-alternatieven.Echter, Is het VKA ook onderzocht op basis
De hoogste categorie slachtoffers per
et VKA uitgesloten

2.4

loger aantal slachtoffers blijkt

Keuze voor het voorkeursalternatief

Zes pijlers

Het VKA is gekozen op basis van een iteratief proces op basis van de volgende zes hoofdthema's, ook
wel de pijlers genoemd.
a. Pijler 1: Lokale participatie (voorheen sociale participatie);
b. Pijler 2: Milieu; de uitkomsten uit het MER;
c. Pijler 3: Landschappelijke overwegingen;
d. Pijler 4: De bijdrage van het publiek en de klankbordgroep;
e. Pijler 5: De check op uitvoerbaarheid bij projectontwikkelaars en grondeigenaren;
f. Pijler 6: De bijdrage van de gemeenteraden en de overwegingen van de stuurgroep.
Pijler 1: Lokale participatie als randvoorwaarde

Zoals hiervoor in paragraaf 2.2 is aangegeven, heeft de provincie Noord-Brabant, samen met de
betrokken gemeenten en het waterschap een Green Deal gesloten met de ontwikkelende partijen die
zich in een eerder stadium hadden gemeld bij het provinciebestuur. In de Green Deal is de afspraak
opgenomen dat een ontwikkelaar, wanneer deze een of meer turbineposities binnen het VKA kan
ontwikkelen, zich ook verbindt aan een bijdrage van 25% voor lokale participatie. Alle ontwikkelaars
hebben de Green Deal ondertekend. Hierdoor is enerzijds een gelijk speelveld ontstaan voor alle
ontwikkelaars en anderzijds is hiermee invulling gegeven aan de wens van de gemeenten en de
provincie om de opbrengsten van het windpark ook deels ten goede te laten komen voor de lokale
gemeenschap.
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Hiermee is pijler 1 geen grondslag geweest bij de keuze voor het VKA, het betreft een
toegangsvoorwaarde voor ontwikkelaars om aan het project te kunnen deelnemen.
Pijler 2: Milieu - de uitkomsten uit het MER

Zoals blijkt uit de effectenscore (zie tabel 2.2) scoren een aantal onderzochte alternatieven in de MER
duidelijk beter dan de andere alternatieven. Voor de meeste milieuthema's is de score echter vrijwel
gelijk. De milieuthema's met het grootste onderscheid tussen de onderzochte alternatieven qua score
zijn geluid, slagschaduw, landschap en ecologie. De verschillen in de scores zijn bovendien nog eens
wisselend per deelgebied binnen de A16-zone als geheel. Dat is de reden dat de uitkomsten uit de MER
zijn vertaald naar een benadering per deelgebied (zie figuur 2.2).
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Deelgebied A: Klaverpolder + Achterdijk/Lapdijk

Een noord-zuid georiënteerde lijnopstelling is vanwege de milieuthema's geluid en ecologie (mogelijk
aantal aanvaringslachtoffers vogels) gewenst. Dit resulteert in de grootste afstand tot de woonkernen,
geeft een minimale mate van barrièrewerking voor trekvogels en levert de kleinst mogelijke kans op het
doen ontstaan van aanvaringsslachtoffers voor vogels die met name noord-zuid-georiënteerde
vliegbewegingen (vogeltrek) maken. Gezien de opgave voor 100 MW en de (beperkte) ruimte in
deelgebieden C, D en E is gekozen voor een dubbele lijnopstelling bestaande uit twee keer vijf
windturbines. De gekozen windturbineopstelling is met groene stippen weergegeven op figuur 2.2.
Omwonenden en de gemeentebesturen van Drimmelen en Moerdijk hebben in het proces om te komen
tot het VKA bezwaren tegen de dubbele lijnopstelling kenbaar gemaakt. Zou echter worden gekozen
voor een enkele lijn, dan resulteert dat in een windturbineopstelling die niet aan de projectdoelstelling
kan voldoen van 100 MW aan opgesteld opwekkingsvermogen. De andere deelgebied bieden
onvoldoende ruimte om extra windturbines te plaatsen met een gelijk of vergelijkbaar aantal
geluidgehinderden als in dit deelgebied. In overleg met de ontwikkelaar van de oostelijke lijnopstelling is
daarom deze lijnopstelling uitgebreid met een zesde windturbine. De westelijke lijn is ingekort van vijf
naar drie windturbines. Daarnaast zijn beide lijnopstellingen richting het westen verschoven om zo een
grotere afstand tot woningen van derden te creëren.
Deelgebied B: Zonzeel + Weimeren/Rooskensdonk

De in het MER onderzochte windturbineopstellingen rondom knooppunt Zonzeel strekken zich uit over
een grote lengte langs de A16. Met name voor de dorpskern Langeweg resulteert dit in een grote
landschappelijke impact. Hier kan het gevoel van 'opsluiting' ontstaan. Om dit tegen te gaan is ervoor
gekozen om in dit gebied een opstelling te kiezen die het zichtveld tussen de bebouwing van Langeweg
en De Driehoefijzers vrij te houden. Het natuurgebied ten zuiden van de Mark blijft vrij van
windturbines. Dit vanwege de landschappelijke en ecologische effecten die nieuwe windturbines met
zich mee kunnen brengen. Rondom knooppunt Zonzeel is het aantal geluidgehinderden zo veel als
mogelijk beperkt door de nieuwe windturbines gelijk aan en ten zuiden van het knooppunt te
positioneren. Dit resulteert in de opstelling zoals weergegeven op figuur 2.2.
Deelgebied C: Princeville en Trippelenberg

Uit het onderzoek naar de mate van verstoring op de radar van vliegveld Gilze-Rijen dat door TNO is
uitgevoerd, blijkt dat windturbines op de locatie Princeville een te grote verstoring opleveren. Het
realiseren van windturbines op deze locatie bleek om die reden niet mogelijk en daarom zijn in het VKA
geen windturbines geplaatst in dit deelgebied. Vanwege het grote aantal geluidgehinderden en de
landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied Trippelenberg bleek het ook ongewenst om hier
windturbines te plaatsen.
Deelgebied D: Galder

Om het aantal geluidgehinderden en de landschappelijke impact beperkt te houden heeft het de
voorkeur om een cluster van drie windturbines te plaatsen ten noordoosten van het knooppunt. Dat is
ook de windturbineopstelling zoals die is gekozen in het VKA, zie figuur 2.2.
Deelgebied E: Hazeldonk Oost en West

Het uitgangspunt om het aantal potentieel gehinderden zoveel mogelijk te minimaliseren, resulteert in
een opstelling bestaande uit zes windturbines op Hazeldonk-west. De bouw van zes windturbines sluit
tevens aan bij de wens van gemeente Zundert. Hazeldonk-oost biedt ruimte voor twee extra turbines.
De additionele geluidsbelasting van deze twee windturbines is beperkt. De landschappelijke impact is
minimaal zolang met de afmetingen wordt aangesloten bij de bestaande windturbines. Dat heeft
geresulteerd in twee lijnopstellingen die zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande windturbines in het
Vlaamse en het Nederlandse deel van dit plangebied, zie figuur 2.2.
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Pijler 3: Landschappelijke overwegingen
Maat en schaal van de huidige generatie windturbines resulteren in een nieuwe laag in het landschap.
Inpassen is niet meer aan de orde, maar een samenhangende en herkenbare configuratie leidt tot een
grotere belevingswaarde van deze nieuwe laag en daarmee tot ruimtelijke kwaliteit. Het VKA bouwt het
meest voort op het MER-alternatief 'knooppunten' (M11, zie figuur 2.1 en tabel 2.1). Door de turbines te
concentreren rondom de knooppunten zorgen ze voor een markering van de infrabundel A16/HSL. De
belangrijkste landschappelijke kwaliteit van het VKA komt voort uit de ruime landschappelijke vides die
ontstaan tussen de verschillende turbineconcentraties. Deze kwaliteit, waarbij grote delen van het
plangebied ontzien worden van windenergie, geldt zowel voor de omgeving, de omwonenden als voor
de weggebruiker. De woonkernen bevinden zich in deze vides. Geen enkele dorpskern wordt omsloten
door de komst van de nieuwe windturbines, ook niet in relatie tot nieuwe windturbines.
Pijler 4: De bijdrage van het publiek en de klankbordgroep;
De optimalisatie was een zoektocht naar de 'beste locaties' voor windenergie binnen de A16-zone.
Daarbij is gezocht naar locaties met de minste effecten op mens en natuur. Het beperken van de
effecten op direct omwonenden en woonkernen is het leidende principe achter het VKA. Het
milieuthema Geluid heeft daarbij een doorslaggevende rol gespeeld. Het VKA heeft minder
geluidbelaste woningen tot gevolg dan elk van de onderzochte alternatieven in het MER. Hiermee wordt
recht gedaan aan de input vanuit gemeenten, klankbordgroep en omwonenden.
Pijler 5: De check op uitvoerbaarheid bij projectontwikkelaars en grondeigenaren;
Uit de hierboven beschreven optimalisatie is een VKA afgeleid dat voldoet aan de eis van minimaal 100
MW opgesteld vermogen windenergie. De haalbaarheid is in diverse gesprekken met ontwikkelaars en
grondeigenaren gecheckt. Gebleken is daarbij dat de gekozen windturbineopstelling in het VKA
gerealiseerd kan worden en dat redelijkerwijs verwacht mocht worden dat de betrokken ontwikkelaars
een vergunningaanvraag voor deze windturbineposities in zouden dienen. Uit een radarverstoringstoets,
uitgevoerd door TNO, is gebleken dat de locatie knooppunt Princeville niet geschikt is voor de realisatie
van windturbines met een tiphoogte van 150 meter. Deze locatie is om die reden niet meegenomen in
het VKA. De overige locaties leiden inde (voorlopige) toets niet tot verstoring.
Pijler 6: De bijdrage van de gemeenteraden en de overwegingen van de stuurgroep.
Nadat vier gemeenteraden en PS in september uitgangspunten hadden meegegeven, heeft de
stuurgroep in bijeenkomsten van 18 september, 9 en 13 oktober 2017 het voorkeursalternatief
uitgebreid besproken. Ook is 9 oktober de klankbordgroep ingelicht en om advies gevraagd over het
ambtelijk concept-VKA en de discussiepunten. Op 24 oktober 2017 heeft GS het VKA vastgesteld met
een mandaat om bij Klaverpolder nog tot een optimalisatie te komen. Na een dialoog met wijk- en
dorpsraden en gemeente Moerdijk en Drimmelen is besloten één windturbine nabij de kern Moerdijk,
onder voorbehoud, te laten vervallen. Het VKA is daarmee een windturbineopstelling geworden
bestaande uit 28 turbines die, gekoppeld aan de knooppunten langs de rijksweg A16 en het HSL-traject,
in de A16-zone zijn gepositioneerd.
In hoofdstuk 3 van deze plantoelichting wordt de windturbineopstelling van het VKA zoals die in dit
inpassingsplan mogelijk wordt gemaakt, nader toegelicht.
Verbod op andere windturbines dan die van het VKA
Bij de keuze voor het VKA is voorts afgesproken tussen de betrokken gemeenten en de provincie dat,
behalve de windturbines die deel uitmaken van het VKA, geen andere nieuwe windturbines in de A16zone gerealiseerd mogen worden. Een verbod van die strekking is opgenomen in de planregeling van dit
inpassingsplan en wordt toegelicht in hoofdstuk 6 van deze plantoelichting.
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Hoofdstuk 3
A16

3.1

Projectbeschrijving het project Windenergie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt eerst de huidige situatie van het plangebied geschetst (paragraaf 3.2) en
vervolgens wordt het voornemen van de provincie nader beschreven (paragraaf 3.3). De
windturbineopstelling die in dit inpassingsplan mogelijk wordt gemaakt volgt uit de keuze van het VKA in
het MER zoals die hiervoor in hoofdstuk 2 is beschreven. De windturbineopstelling wordt per deelgebied
nader toegelicht in paragraaf 3.4. Tot slot wordt in paragraaf 3.5 aangegeven op welke wijze de
aandachtspunten uit het MER die bij de keuze voor het VKA zijn benoemd, zijn vertaald naar dit
inpassingsplan.

3.2

Beschrijving huidige plangebied

Het zoekgebied voor het project Windenergie A16 is gelegen langs de rijksweg A16 tussen het
Hollandsch Diep en Hazeldonk bij de Belgische grens. Het projectgebied is op basis van de ondergrond
op te delen in twee verschillende deelgebieden die vooral qua landschap van elkaar verschillen. De
zeekleipolders in het noorden van Brabant en de zandgronden in het zuiden. Het noordelijke deel van
het projectgebied kenmerkt zich dan ook door het open landschap, met lange lijnen en verre zichten.
Het zuidelijke zandlandschap heeft een kenmerkend coulissenlandschap door de aanwezigheid van
verschillende bospercelen. Langs de A16 liggen daarnaast nog verschillende grote stedelijke clusters,
onder meer bij Breda, Prinsenbeek en het bedrijventerrein Hazeldonk.
Dominant in het gehele projectgebied is de infrastructuur. Niet alleen de rijksweg A16 is hier gelegen,
maar ook de HSL (hogesnelheidslijn) en het spoor van de reguliere spoorverbinding van het traject
Breda - Rotterdam. De A16 kent in het projectgebied vier knooppunten met andere snelwegen, van
noord naar zuid, het knooppunt Klaverpolder met de A17, het knooppunt Zonzeel met de A59,
knooppunt Princeville met de A58 richting Etten-Leur en Roosendaal, knooppunt Galder met de A58
richting Tilburg en Eindhoven.
Knooppunt Klaverpolder
Het gebied rondom het knooppunt Klaverpolder is gelegen tegen het Hollandsch Diep en betreft het
agrarisch gebied tussen de kernen Moerdijk, Lage Zwaluwe, Blauwe Sluis en Zevenbergschen Hoek.
In het gebied is de infrastructuur dominant aanwezig, met het knooppunt van de snelwegen A16 en A17,
het treinstation en rangeerterrein Lage Zwaluwe en de drie bruggen (A16, regulier spoor en HSL-spoor)
over het Hollandsch Diep. Ten zuiden van het gebied, tussen het Station en de kern Zevenbergschen
Hoek is een hoogspanningsverbinding gelegen. Langs de A16 is daarnaast nog een tankstation met
rustplaats gelegen. De rest van het gebied bestaat uit agrarische percelen.
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Figuur 3.1 Luchtfoto Klaverpolder
Knooppunt Zonzeel
Het gebied rondom knooppunt Zonzeel is gelegen bij de kruising van de snelwegen A16 en A59. Door dit
gebied is de rivier de Mark gelegen. Ten zuiden van de Mark is het natuurgebied De Wijmeren en
Rooskensdonk gelegen. Langs de A16 is een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gelegen. Op het
terrein van de RWZI bevindt zich een windturbine. Het overige gebied is voornamelijk agrarisch gebied.
Op een agrarisch perceel aan de Langeweg bevinden zich momenteel twee windturbines.
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Knooppunt Galder
Het Knooppunt Galder is de kruising van de snelwegen A16 en A58, ten zuiden van Breda. Ten
noordoosten van dit knooppunt ligt het Mastbosch, ten zuiden van de A58 is het natuur- en
recreatieterrein De Galderse Meren gelegen. Kenmerkend voor dit gebied zijn de kleine kavels en
bosrijke gebieden.
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Figuur 3.3 Luchtfoto Galder
Hazeldonk
Hazeldonk is een bedrijventerrein op de grens van Nederland en België. Dit gebied kenmerkt zich
doordat aan weerszijde van de snelweg en grensovergang een bedrijventerrein is gelegen. Rondom
beide bedrijventerreinen zijn al twaalf windturbines in bedrijf, waarvan drie op Nederlands grondgebied
en negen in België. Ook dit gebied kent verder kleinschalige percelen.

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

32

A Z
y-'

[Gãldäj

ź4

iŞtrijbeek

Meers el-Dreef

I BH

Figuur 3.4 Luchtfoto Hazeldonk
In de omgeving van de A16 zijn al diverse windturbines gelegen. Deze windturbines zijn gelegen ten
westen van de A16 ter hoogte van Etten-Leur en bij de grensovergang bij Hazeldonk.
Autonome ontwikkelingen
Naast de bestaande situatie spelen langs de A16 nog een aantal ontwikkelingen waar met het bepalen
van het windpark en de windturbineposities rekening is gehouden. Het gaat hierbij om de volgende
ontwikkelingen:
» Logistiek Park Moerdijk (LPM). Circa 150 hectare netto bedrijventerrein. Gelegen ten zuidwesten
van knooppunt Klaverpolder (A16/A17).
» Tracé 380 KV-leiding Zuidwest Oost. Minister Kamp heeft op 7 juli 2017 gekozen voor het tracé
Noord. Het tracé loopt ten zuiden van de bestaande 380 kV-verbinding. Bij Zevenbergschen Hoek
wordt de A16 gekruist. De bestaande 150 kV-verbinding wordt verwijderd.
» Bestemmingsplan Prinsenbeek, 2 locaties aan de Gertrudisoord en Westrik. Ten noordwesten van
knooppunt Princeville worden op twee locaties woningen mogelijk gemaakt middels een
ontwerpbestemmingsplan dat in de zomer van 2017 ter inzage heeft gelegen.
» Treeport Zundert. Nieuw bedrijventerrein ten behoeve van de boomkwekerij aan de westkant van
de A16 nabij bedrijventerrein Hazeldonk.
» Bedrijventerrein Rithmeesterpark. Het bestemmingsplan 'Rithmeester Park' is in januari 2015
vastgesteld. Het terrein wordt momenteel ontwikkeld.
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3.3

het project Windenergie A16

Het project Windenergie A16
Het provinciebestuur heeft samen met de vier betrokken gemeenten het initiatief genomen om een
windpark binnen de A16-zone mogelijk te maken door middel van dit inpassingsplan. Ontwikkelaars
kunnen op basis van dit inpassingsplan nieuwe windturbines realiseren met de bijbehorende civiele en
elektrische voorzieningen in de A16-zone. Het windpark wordt aangeduid als 'het project Windenergie
A16'.
Het voorgenomen het project Windenergie A16 bestaat uit de volgende onderdelen:
» windturbines met een in de bodem gefundeerde mast voorzien van gondel met drie rotorbladen,
eventueel met uitwendige transformatorstations bij de voet van de mast;
» elektrische infrastructuur: ondergrondse elektriciteitskabels tussen turbines onderling
(parkbekabeling) en een nieuw te realiseren onderstation;
» civiele infrastructuur: het aanpassen of aanleggen van toevoer- en onderhoudswegen en
kraanopstelplaatsen.
Het inpassingsplan biedt het kader voor zowel de bouw als de exploitatie van het windpark. De
ontwikkelaars krijgen de mogelijkheid om een vergunningaanvraag in te dienen voor de daadwerkelijke
bouw en realisatie van de windturbines waarvoor dit inpassingsplan het kader biedt.
Inpassingsplan is het kader: ontwikkelaars voeren het plan uit
Het inpassingsplan biedt het kader voor zowel de bouw als de exploitatie van het windpark. De
ontwikkelaars hebben gedurende de periode van het vooroverleg op basis van de keuze van het VKA (zie
hiervoor in hoofdstuk 2) de gelegenheid gekregen om een vergunningaanvraag in te dienen voor de
daadwerkelijke bouw en realisatie van de windturbines die deel uitmaken van het VKA. Op één na
hebben alle ontwikkelaars die bij de totstandkoming van dit inpassingsplan betrokken zijn, dat ook
gedaan. In paragraaf 3.4 is beschreven hoe met de resterende turbinelocatie in dit inpassingsplan is
omgegaan.
Realisatietermjn
De realisatie van het windpark zal een periode van circa drie jaar beslaan. Dit betekent niet dat op alle
plekken gedurende deze periode (gelijktijdig) bouwwerkzaamheden plaatsvinden. De lijnopstellingen
zullen gefaseerd worden gerealiseerd. Iedere ontwikkelaar zal daarbij zijn eigen planning hanteren.
Parkbekabeling, onderhoudswegen en kraanopstelplaatsen
Onder de bouw van het windpark worden naast de realisatie van de windturbines, ook alle bijbehorende
voorzieningen verstaan zoals de mogelijke aanpassing van bestaande wegen, aanleg van nieuwe
ontsluitingswegen voor het windpark, aanvoer van bouwmaterialen, realisatie van kraanopstelplaatsen
en de aanleg van de parkbekabeling. Op basis van de aanvragen van de ontwikkelaars is in het
inpassingsplan een passende regeling opgenomen voor deze parkbekabeling, onderhoudswegen en
kraanopstelplaatsen, voor zover de ontwikkelaars daar bij hun aanvraag informatie over hebben
verstrekt. Turbinelocaties van ontwikkelaars die geen informatie over hun parkbekabeling of
parkinfrastructuur hebben aangeleverd, zijn hiervoor van een generieke regeling voorzien in dit
inpassingsplan. Blijkt bij de detailuitwerking dat de parkinfrastructuur van deze turbinelocatie niet past
binnen deze generieke regeling, dan zal de betreffende ontwikkelaar te zijner tijd hiervoor een
zelfstandige procedure moeten doorlopen.
Bedrijfswoningen bij het windpark
Voor het houden van toezicht en het uitvoeren van beheerswerkzaamheden hebben enkele
ontwikkelaars afspraken gemaakt met omwonenden van de toekomstige windturbines. De woningen
van deze omwonenden gelden in het kader van de wettelijke normen voor bijvoorbeeld geluid- en
slagschaduwhinder als bedrijfswoningen. Aan bedrijfswoningen komt een lagere mate van
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milieubescherming toe dan aan reguliere woningen. Om duidelijk te maken dat dit bedrijfswoningen
betreft behorende bij het windpark is in dit inpassingsplan voor deze woningen in de planregeling een
specifieke aanduiding opgenomen.
Om in aanmerking te komen voor deze aanduiding moet tussen de windturbines en de betreffende
woningen een functionele, organisatorische en/of technische binding bestaan. Dat komt tot uitdrukking
door aan twee van de drie voorwaarden te voldoen.
1. Tussen de windturbine en de woning bestaat fysiek een binding in de vorm van een gezamenlijke
toegangsweg of kavelpad;
2. De betreffende eigenaar van de woning is deelnemer of participant in het betreffende windpark.
3. Tussen de betreffende eigenaar van de woning en de exploitant van het windpark zijn schriftelijk
vastgelegde afspraken gemaakt over de werkzaamheden die de eigenaar voor het windpark
uitvoert betreffende dagelijks toezicht en onderhoudswerkzaamheden etc.
Netaansluiting landelijke hoogspanningsnetwerk in een zelfstandige procedure
De nieuwe windturbines zullen worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnetwerk om de
opgewekte elektriciteit te transporteren naar de toekomstige afnemers. Voor de aansluiting op het
landelijke hoogspanningsnetwerk zijn eveneens de ontwikkelaars in eerste instantie zelf
verantwoordelijk. Uiteraard in overleg met de lokale netbeheerder, in dit geval Enexis. Bij de
totstandkoming van het concept-ontwerp van dit inpassingsplan was nog niet bekend op welke
transformatorstation(s) de nieuwe windturbines aangesloten gaan worden en of hiervoor een nieuw
kabeltracé moet worden aangelegd.
In het kader van het vooroverleg van dit inpassingsplan heeft overleg plaatsgevonden met Enexis.
Gebleken is dat, naast deze windturbineontwikkeling, ook voor andere ontwikkelingen in de regio een
uitbreiding van het regionale hoogspanningsnetwerk noodzakelijk is. Enexis bereidt momenteel een
besluitvormingsprocedure voor waarin zowel het kabeltracé voor aansluiting op het landelijke
hoogspanningsnetwerk als de uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation in Etten-Leur in
worden betrokken. Enexis voorziet dat de besluitvorming hierover in 2019 plaats zal vinden. Dat is nog
op tijd voor het moment om de windturbines die in dit inpassingsplan mogelijk worden gemaakt op het
landelijke hoogspanningsnetwerk aan te sluiten.

3.4

Voorkeursalternatief: Windturbineopstelling die gerealiseerd wordt

Het voorkeursalternatief (VKA) betreft de opstelling van de windturbines die op basis van het MER en na
het afwegen van alle betrokken belangen door het provinciebestuur wordt gekozen als de
windturbineopstelling die juridisch-planologisch wordt mogelijk gemaakt in het inpassingsplan en
waarvoor ontwikkelaars vergunningen hebben aangevraagd. De totstandkoming van het VKA is
beschreven in Hoofdstuk 2 van de plantoelichting.
3.4.1 Beschrijving voorkeursalternatief
Het VKA is opgedeeld in vier deelgebieden waar, bij elk verkeersknooppunt windturbines worden
geconcentreerd. In deze paragraaf worden de verschillende deellocaties beschreven.
Knooppunt Klaverpolder
Bij het knooppunt Klaverpolder zijn twee lijnen geprojecteerd aan weerszijde van het spoor. Een lijn van
drie turbines die zijn gelegen tussen het knooppunt Klaverpolder en de Hoofdstraat in Zevenbergschen
Hoek. Aan de oostzijde van het spoor is een lijn van zes windturbines geprojecteerd waarbij de meest
zuidelijke windturbine parallel aan de westelijke lijn is gepositioneerd.
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Figuur 3.5 Opstelling Windpark bij Klaverpolder
Windturbineopstelling Rijkswaterstaat

De windturbines die zijn aangeduid met de nummers A-1 tot en met A-3 op figuur 3.5 zijn
gepositioneerd op gronden die in eigendom zijn van de Staat (vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat).
Voor alle drie deze posities heeft Rijkswaterstaat een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
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bouwen van windturbines. Rijkswaterstaat is voornemens om, samen met het Rijksvastgoedbedrijf
(RVB), deze turbineposities te veilen aan een particuliere exploitant volgens de aanbestedingsregels die
het RVB hiervoor hanteert. Rijkswaterstaat vraagt dus enkel de omgevingsvergunning aan, maar is niet
de partij die de turbines zelf zal bouwen en exploiteren. De voorwaarde betreffende de lokale
participatie wordt als randvoorwaarde meegegeven aan de partij die de veiling wint. De veiling is
voorzien in het najaar van 2018. Hiermee is dit deel van het windproject uitvoerbaar binnen de
planperiode van dit inpassingsplan.
Windturbineopstelling Nuon

Nuon heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de windturbines die zijn
aangeduid met de nummers A-4 tot en met A-9 op figuur 3.5. Daarnaast zijn de woningen gelegen aan
de Zwaluwsedijk 7, de Wilgendijk 1 en de Streeplandsedijk 2b te Lage Zwaluwe in de
vergunningaanvraag aangemerkt als bedrijfswoningen bij het windpark. Om duidelijk te maken dat deze
woningen deel uitmaken van het windpark zijn ook deze woningen van een passende regeling in dit
inpassingsplan voorzien.
Knooppunt Zonzeel
Bij het knooppunt Zonzeel worden twee lijnen geplaatst aan weerszijden van de A16, beide lijnen
bestaan uit drie windturbines. Daarnaast worden ook twee windturbines gepositioneerd naast de RWZI
bij Nieuwveer. Hierbij is rekening gehouden met de bestaande windturbine op het terrein van de RWZI.
Windturbineopstelling gezamenlijk project Izzy Projects, Eneco en Raedthuys

Voor de windturbines B-1 tot en met B-6 zoals aangegeven op figuur 3.6 is door drie partijen (Izzy
Projects, Eneco en Raedthuys) gezamenlijk een aanvraag ingediend voor de windturbineopstelling
bestaande uit zes windturbines. De bestaande woningen op de adressen Noordseweg 6 en Noordseweg
9 in Langeweg en Bredeweg 2 in Terheijden zijn in het kader van het bestemmingsplan aangemerkt als
bedrijfswoning. Het agrarisch perceel zal worden gebruikt ten behoeve van opslag en onderhoud van
het windpark en kantoor bij het windpark.
Windturbineopstelling RWZI Nieuwveer

Voor de twee windturbines aangeduid met B-7 en B-8 op figuur 3.6 is door Verhoef een aanvraag
ingediend. Hierbij is rekening gehouden met de bestaande windturbine op het terrein van de RWZI.

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

37

] Kilometers

HļA «'i1

COwindturbines Hoog
# Windturbines Beperkt
© Bestaande windturbines NL

0 Bestaande windturbines BE
^Overdraai
» Woningen

fvU* Bosch k van Rijn

Gemeentegrens

experts in renewable energy

Figuur 3.6 Opstelling Windpark bij Zonzeel
Knooppunt Galder
Bij Galder zijn drie windturbines geprojecteerd in een cluster. Hierbij is gekozen voor een
driehoeksopstelling in de oksel van de snelweg.
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Windturbineopstelling

De ontwikkelaars Raedthuys en REF hebben een gezamenlijke aanvraag voor deze windturbineopstelling
ingediend (zie figuur 3.7). Aan dit windcluster zijn geen bedrijfswoningen verbonden.
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Figuur 3.7 Opstelling Windpark bij Galder
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Hazeldonk
Bij Hazeldonk zijn zes windturbines in een lijnopstelling aan de westzijde van de A16 geprojecteerd. De
drie windturbines op het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Business Centre Treeport maken
eveneens deel uit van deze windturbineopstelling. Aan de oostzijde worden twee turbines
geprojecteerd, waarvan een turbine op het bedrijventerrein en een in het agrarisch gebied ten noorden
ervan.
Landzeel B. V.

De windturbines aangeduid met E-1 en E-8 op figuur 3.8 zijn aangevraagd door Landzeel B.V. Deze
turbines zijn gepland aan de uiteinden van de gehele lijnopstelling en maken zo landschappelijkruimtelijk een geheel met de andere windturbines uit dit cluster.
Raedthuys en REF

De windturbines aangeduid met E-3 en E-7 op figuur 3.8 zijn aangevraagd door respectievelijk de
ontwikkelaars REF en Raedthuys.
Business Centre Treeport (BCT)

De windturbines E-4 tot en met E-6 maken deel uit van de ontwikkeling van BCT. Omdat de komst van
deze windturbines ruimtelijk-landschappelijk een geheel vormt met de ontwikkeling van de andere
windturbines in de A16-zone, is tussen de gemeente Zundert en het provinciebestuur afgesproken dat
deze windturbines in dit inpassingsplan mogelijk worden gemaakt. Het gemeentelijke bestemmingsplan
is in juni 2018 door de gemeenteraad van Zundert vastgesteld waarbij de windturbineontwikkeling BCT
geen deel meer uitmaakt van dat bestemmingsplan. De eerder gemaakte afspraken tussen BCT en de
gemeente Zundert worden door het provinciebestuur ongewijzigd gelaten. Raedthuys heeft namens BCT
een aanvraag voor alle drie deze windturbinelocaties ingediend.
Windturbinelocatie E-2

Voor de locatie van windturbine E-2 is na de ter inzage legging van het ontwerp van dit inpassingsplan
een ontvankelijke omgevingsvergunning voor de betreffende windturbine ingediend. Ook heeft de
indiener de anterieure overeenkomst met de provincie ondertekend en zich daarmee gecommitteerd
aan de voorwaarde voor meerwaardecreatie. Uit het MER en de daarbij behorende onderzoeken was
reeds gebleken dat de bouw van een windturbine op deze locatie vanuit het oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. Dat is de reden dat in dit inpassingsplan ook deze locatie is
opgenomen.
Omdat de vergunningaanvraag voor deze windturbine pas in augustus 2018 is ingediend, wordt (in
tegenstelling tot de andere turbinelocaties) het ontwerp van de omgevingsvergunning na vaststelling
van dit inpassingsplan gepubliceerd. Dat zal in de derde tranche van besluiten binnen de PCR
plaatsvinden. Het moment van definitieve vergunningverlening is voorzien in het eerste kwartaal van
2019. Dat zou Greentrust de mogelijkheid geven om SDE-subsidie aan te vragen in de voorjaarsronde
van 2019. Daarmee is de uitvoerbaarheid van deze turbine voldoende aangetoond.
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Figuur 3.8 Opstelling Windpark bij Hazeldonk
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3.5

Vertaling naar het inpassingsplan

De windturbineopstelling van het VKA waarvoor door een ontwikkelaar een aanvraag is gedaan voor een
omgevingsvergunning wordt in dit inpassingsplan van een passende juridisch-planologische regeling
voorzien. Dat houdt het volgende in.
a. De turbineposities worden van een passende bestemming voorzien. Daarbij worden de (minimale
en maximale) afmetingen van de beoogde windturbines zoals die in het MER zijn onderzocht en zijn
aangevraagd, in de planregeling verankerd. Ook de parkbekabeling, infrastrctuur,
kraanopstelplaatsen en bedrijfswoningen die deel uitmaken van het windpark zijn in de planregeling
opgenomen. Op welke wijze dit is gedaan, wordt beschreven in hoofdstuk 6 van deze
plantoelichting.
b. Deze passende bestemming biedt voldoende flexibiliteit om bij de keuze van het turbinetype
optimaal gebruik te maken van (innovatieve) ontwikkelingen in de markt. Met deze flexibiliteit is
ook rekening gehouden in het MER (zie hiervoor). De mate van flexibiliteit is onderdeel van de
planregeling die in Hoofdstuk 6 eveneens wordt toegelicht.
Ten aanzien van een aantal specifieke onderwerpen die in het MER naar voren zijn gekomen, is in dit
inpassingsplan een nadere afweging of afstemming noodzakelijk gebleken. Daar waar dat aan de orde is,
wordt dat in hoofdstuk 5 van deze plantoelichting nader toegelicht.
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Hoofdstuk 4

4.1

Ruimtelijk beleid

Inleiding

In dit hoofdstuk worden het ruimtelijk beleidskader en de relevante wettelijke regelingen beschreven
die van toepassing zijn op het project Windenergie A16. Achtereenvolgens komen het ruimtelijk beleid
vanuit het Rijk (paragraaf 4.2), het regionaal beleid (paragraaf 4.3), de provincie Noord-Brabant
(paragraaf 4.4) en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert (paragraaf 4.5) aan bod.
Vanuit regelgeving en het beleidskader gelden enkele randvoorwaarden. Daar waar dat aan de orde is,
worden die randvoorwaarden in dit hoofdstuk beschreven en wordt getoetst of (en zo ja onder welke
voorwaarden) het project Windenergie A16 aan die beleidsvoorwaarden kan voldoen. In paragraaf 4.6
wordt uiteengezet waarom het windpark voldoet aan het ruimtelijk beleid en op welke wijze invulling
wordt gegeven aan de relevante randvoorwaarden.

4.2

Rijksbeleid

4.2.1
Europese richtlijn 2009/28/EG
De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14% van het totale bruto-eindverbruik
aan energie afkomstig te laten zijn uit hernieuwbare bronnen (oftewel duurzame energie). Deze
Europese verplichting is de basis voor het rijksbeleid ten aanzien van de opwekking en de toepassing van
windenergie.
4.2.2
Energieagenda(2016)
De Europese doelstelling van 14% in 2020 is daarbij een eerste stap richting een CO2-arme economie in
2050 en een beperking van de opwarming van de aarde zoals Nederland heeft afgesproken in het
Klimaatakkoord van Parijs (2015 United Nations Climate Change Conference, Parijs). Een eerste
uitwerking van de route naar een CO2-arme economie is vastgelegd in de energieagenda 2016 van het
kabinet "Naar een CO2-arme energievoorziening" waarin onder andere uiteen wordt gezet dat er in
toekomst nog veel meer duurzame energie - inclusief Wind op land - is voorzien.
4.2.3
Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (2012)
De Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte (SVIR) bevat het ruimtelijk beleid van het Rijk als opvolger van
de Nota Ruimte (2004). De SVIR is op 13 maart 2012 vastgesteld.
Het ruimtelijk rijksbeleid voor windenergie richt zich op grootschalige windenergie op land en op zee,
gelet op de grote invloed op de omgeving en de omvang van deze opgave. Rijk en provincies zorgen voor
het ruimtelijk mogelijk maken van de doorgroei van windenergie op land tot minimaal 6.000 MW in
2020, zoals is aangegeven in het Energieakkoord (2013).
Niet alle delen van Nederland zijn geschikt voor grootschalige opwek van windenergie. Het Rijk heeft in
de SVIR gebieden op land aangegeven die hiervoor kansrijk zijn op basis van de combinatie van
landschappelijke en natuurlijke kenmerken, evenals de gemiddelde windsnelheid (zie figuur 4.1). Binnen
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deze gebieden heeft het Rijk in samenwerking met de provincies locaties voor grootschalige
windenergie aangewezen. Hierbij zijn ook de bestaande provinciale concentratielocaties voor
windenergie betrokken. Deze gebieden zijn nader uitgewerkt in de structuurvisie ’Windenergie op land’.
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Figuur 4.1 Energiekaart Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, met daarop de windrijke gebieden
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4.2.4
Nationaal Energieakkoord (2013)
De wens om onze energievoorziening te verduurzamen leeft breed in de politiek en samenleving. Dit
blijkt onder meer uit de brede steun voor de Tweede Kamermotie Verburg/Samson van 26 april 2011
gericht op de totstandkoming van een 'Nationaal Energietransitie Akkoord'. Het kabinet heeft dit onder
meer vertaald in het streven om in internationaal verband in 2050 een volledig duurzame
energievoorziening te realiseren (zie hiervoor). De maatschappelijke wens komt op vele manieren tot
uitdrukking, zoals ook bij het initiatief Nederland Krijgt Nieuwe Energie, dat aandrong op de vorming van
dit akkoord.
Tegen deze achtergrond heeft de SER de handschoen opgepakt voor de totstandkoming van een
Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei door zijn platformfunctie hiervoor aan te bieden en het
proces te faciliteren. Dit gebeurde in het advies 'Naar een Nationaal Energieakkoord voor duurzame
groei' dat op 16 november 2012 werd vastgesteld. Uiteindelijk is het Nationaal Energieakkoord op 6
september 2013 door alle 47 partijen (waaronder overheden, bedrijven milieu- en natuurorganisaties)
ondertekend.
Partijen leggen in dit Nationaal Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen,
robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Rijk en provincies hebben bestuurlijke
afspraken gemaakt over het realiseren van 6.000 MW operationeel windvermogen in het jaar 2020.
Deze afspraken, waarin deze prestatieafspraken zijn verbonden aan provinciale ruimtelijke regie, is
ambitieus en is in het Nationaal Energieakkoord gerespecteerd en overgenomen als één van de
subdoelen om de 14% duurzame energie in 2020 te realiseren.
4.2.5
Structuurvisie Windenergie op land (SvWOL)
Het rijksbeleid voor windenergie op land is vertaald in de Structuurvisie Windenergie op land
(vastgesteld 28 maart 2014). In de SvWOL zijn de door de provincies in het IPO-akkoord aangedragen
locaties voor het grootschalig opwekken van windenergie op land opgenomen in de visiekaart. De
locatie voor het project Windenergie A16 is hier niet in meegenomen omdat de locatie ten tijde van het
opstellen van de structuurvisie Windenergie op Land de potentiele opwekcapaciteit voor dit deelgebied
niet als voldoende werd beschouwd om te worden opgenomen als locatie voor grootschalig opwekken
van windenergie op land. De locatie voor het project Windenergie A16 is wel meegenomen in de bij de
structuurvisie behorende planMER en de beoogde opwekkingscapaciteit van minimaal 100 MW maakt
deel uit van de totale provinciale opgave voor windenergie (470,5 MW). Daarmee geeft dit
inpassingsplan uitvoering aan het rijksbeleid zoals dat is neergelegd in de SvWOL.

4.2.6

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Radarhinder

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is onder andere een regeling opgenomen om
onaanvaardbare verstoring van de werking van radarposten voor Defensie-inrichtingen te voorkomen.
In de op het Barro gebaseerde Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) zijn rondom
radarstations toetsingsgebieden aangewezen met een straal van 75 km waarbinnen de mogelijke
radarverstoring door windturbines met een tiphoogte van meer dan 90 m +NAP moet worden
onderzocht. Dit gebied is weergegeven op figuur 4.2. De beoogde tiphoogte van de windturbines
bedraagt maximaal 210 m ten opzichte van maaiveld (op het hoogste punt is dit +216 m NAP). De
windturbineopstelling die in dit inpassingsplan mogelijk wordt gemaakt, wordt om die reden ter toetsing
voorgelegd aan het Ministerie van Defensie.
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Figuur 4.2 Radarstations en radarverstoringsgebieden (Bron: Bijlage 8.4 Regeling algemene regels
ruimtelijke ordening)
Reserveringsgebied hoofdwegen

Ten behoeve van toekomstige uitbreidingen van de hoofdwegeninfrastructuur heeft de minister van
IenM in het Barro voor enkele rijkswegen een reserveringsgebied vastgesteld op grond van artikel 2.7.2
Barro. Op grond van artikel 2.7.4 Barro is het opnemen van een nieuwe bestemming waarvoor een
omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' is vereist op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) niet toegestaan.
Voor de Rijksweg A16 die deel uitmaakt van het plangebied van dit inpassingsplan is een dergelijk
reserveringsgebied vastgesteld. De breedte van het reserveringsgebied bedraagt op grond van artikel
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2.7.4 Barro en bijlage 16, detailkaart 69 van de Rarro, 34 meter vanaf de buitenste kantstreep van de
weg, zie figuur 4.3. Bij het toekennen van de nieuwe bouwmogelijkheden voor de windturbine die nabij
knooppunt Galder zijn geprojecteerd, wordt dit gebied daarom in acht genomen.

BREDA

reservering uitbreiding hoofdwegen met:
1

rijstrook; breedte reserveringsgebied bedraagt 34 meter

2

rijstroken; breedte reserveringsgebied bedraagt 38 meter

3

rijstroken; breedte reserveringsgebied bedraagt 41 meter

2 km

_______
Figuur 4.3 Reserveringsgebied hoofdwegen Knooppunt Galder (Bron: Bijlage 16, kaart 69, Regeling
algemene regels ruimtelijke ordening)
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4.2.7
Richtlijn obstakelverlichting
Op grond van de internationale burgerluchtvaartregelgeving hanteert de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILenT) een richtlijn voor het aanbrengen van obstakelverlichting. Op 15 november 2016 is de
circulaire 'Aanduiding van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland' gepubliceerd.
Windturbineparken zullen ook aan deze richtlijn moeten voldoen. Voor het project Windenergie A16
wordt op basis van de richtlijn een verlichtingsplan opgesteld.
4.2.8
Conclusie en randvoorwaarden rijksbeleid
Het beoogde het project Windenergie A16 past in het rijksbeleid voor windenergie en geeft daar
invulling aan in de vorm van de bijdrage van tenminste 100 MW aan de nationale doelstellingen voor
windenergie in 2020 zoals die in de SvWoL zijn geformuleerd. Vanuit het rijksbeleid is voorts een
toetsing aangaande de mogelijke verstoringshinder op het radarstation een vereiste waaraan in dit
inpassingsplan aandacht is besteed, zie paragraaf 5.9 van deze plantoelichting. Voorts moet rekening
worden gehouden met de eisen voor verlichting uit de Richtlijn Obstakelverlichting. Hoe hiermee om is
gegaan komt in paragraaf 5.11 van deze plantoelichting aan bod.

4.3

Regionaal beleid: Bod windenergie

De provincie Noord-Brabant heeft met de Regio West-Brabant (RWB) eind 2011 afgesproken om onder
de titel 'Opgave Rijk: grootschalige locatie A16' om 74,45 MW - 126,45 MW te realiseren.
In het regionaal bod windenergie geeft de Regio West-Brabant aan dat er plannen zijn van particuliere
initiatiefnemers voor de locatie Zonzeel, dat beide locaties Hazeldonk aansluiten op de bestaande
windmolens in de gemeente Hoogstraten (België) en dat er een uiterste inspanning vereist is om de
locaties Nieuwveer, Hazeldonk-Oost en Zundert (Treeport) in te passen in de provinciale Structuurvisie
en Verordening ruimte.
Tabel 4.1 Regionaal bod windenergie 2011
Gemeente
Cluster
Moerdijk
Zonzeel-Westzijde
Drimmelen
Zonzeel-Oostzijde
Breda
Nieuwveer
- Opschalen bestaande turbines
- Opschalen vergunde turbines
- Nieuwe Turbines

Zundert

Galder
Hazeldonk-Oost
Princeville
Hazeldonk-West

Aantal turbines
5
3

Aantal MW
15 - 20
9 - 12

1
2
2
4
3-4
3
3-9

1-3
4-7
6-8
12 - 16
9 - 12
9 - 12
9 - 36

Dit inpassingsplan is het resultaat van het bod uit de regio. Door middel van het vaststellen van dit
inpassingsplan, het coördineren en voorbereiden van de besluitvorming van de andere noodzakelijke
vergunningen en toestemmingen voor dit windproject geeft het provinciebestuur invulling en uitvoering
aan het bod.

4.4

Provinciaal beleid

Het windpark wordt gerealiseerd op initiatief van de provincie Noord-Brabant. In deze paragraaf wordt
beschreven op welke wijze met het vaststellen van dit inpassingsplan invulling wordt gegeven aan het
provinciale beleid. Hierbij is ook rekening gehouden met de eigen provinciale regels uit de Verordening
Ruimte en de toekomstige Omgevingsvisie Noord-Brabant.
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4.4.1 Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant
De provincie steunt de ontwikkeling van windenergie onder bepaalde voorwaarden.
» Geclusterde opstelling van windturbines.
» Bij grootschalige bedrijventerreinen in stedelijk concentratiegebied.
» Plaatsing in landschappen die daarvoor geschikt zijn. Niet in de kleinschalige cultuurlandschappen,
wel in de open zeekleigebieden.
» Sanering van de turbines na de gebruiksperiode.
De provincie Noord-Brabant zal 470,5 MW van de landelijke doelstelling van 6.000 MW in 2020 voor
haar rekening nemen. Een groot deel van deze turbines wordt geplaatst in het door de provincie
aangegeven zoekgebied in West-Brabant (zie figuur 4.3). Het gaat om de zogeheten A16-zone en het
noordwestelijke deel van de provincie.
In de structuurvisie ruimtelijke ordening is verder opgenomen dat de ontwikkeling van (middel)grote
windturbines zo veel mogelijk dient aan te sluiten bij de karakteristiek van het landschap. De provincie
heeft ervoor gekozen ontwikkeling van windturbineparken alleen toe te laten bij grootschalige
landschappen: (middel)zware bedrijventerreinen, hoofdinfrastructuur en grootschalige
openlandschappen.
Het project Windenergie A16 is met de ontwikkeling gekoppeld aan de hoofdinfrastructuur van de
rijksweg A16 en is daarbij geclusterd bij knooppunten met andere snelwegen en het bedrijventerrein
Hazeldonk aan de Belgische grens. Hiermee wordt invulling gegeven aan hetgeen in de structuurvisie is
aangegeven over het ontwikkelen van windenergie.

4.4.2

Verordening Ruimte Noord-Brabant (2014)

Windturbines

Het provinciale ruimtelijke beleid is voor wat betreft windenergie in de verordening ruimte (VR) vertaald
in de regeling van artikel 33 van de verordening en op de daarbij behorende kaart. De locaties van het
project Windenergie A16 vallen binnen het in de provincie aangewezen zoekgebied voor windturbines
langs de A16, zoals ook is opgenomen in figuur 4.3.

ì

s'

a

Figuur 4.3 Zoekgebied nieuwe windturbines Verordening Ruimte Noord-Brabant 2014
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Toetsing

Ten aanzien van de ontwikkeling van windturbines gelden op basis van de verordening de volgende
regels:
Regeling
Deze zijn gesitueerd binnen de op grond van het
eerste lid aangewezen gebieden en buiten het
Natuur Netwerk Brabant;
Deze zijn gesitueerd in een cluster of een
lijnopstelling van ten minste 5 windturbines;

Toetsing
De windturbines zijn gelegen in het zoekgebied en
de mastposities zijn gelegen buiten Natuur
Netwerk Brabant.
De clusters bestaan uit meer dan 5 windturbines,
met uitzondering van het cluster bij Galder. In de
verordening kan worden afgeweken van de regel
en een cluster van drie windturbines worden
toegestaan langs een infrastructuurlijn waar
meerdere windturbines worden gerealiseerd.
Hiervan is bij het project Windenergie A16 sprake
van.
Is verzekerd dat de windturbines na afloop van het In de samen met het inpassingplan gepubliceerde
daadwerkelijke gebruik worden gesloopt;
omgevingsvergunningen, is een verplichting tot
sloop worden opgenomen. Daarnaast geldt voor de
omgevingsvergunningen dat deze voor een periode
van maximaal 25 jaar worden verleend. Omdat dit
inpassingsplan een planperiode van 10 jaar, is deze
voorwaarde opgenomen in de
omgevingsvergunningen en niet in dit
inpassingsplan.
De bouw van de windturbines gelet op artikel 3.1, Zie de paragraaf 5.6 (landschap) in deze
derde lid, inpasbaar is in de omgeving.
plantoelichting.
Artikelen 3.1 en 3.2: algemene zorgplicht

In artikel 3.1 van de Verordening Ruimte geeft een zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit en artikel 3.2
bevat voorts regels voor de kwaliteitsverbetering van het landschap. Artikel 3.1 verplicht om in een
toelichting bij een ruimtelijkplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling een verantwoording op te
nemen over (onder andere) de volgende onderwerpen.
» De wijze waarop het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de
ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder
geval een goede landschappelijke inpasbaarheid.
» Hoe rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het
plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de
waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische
waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden en de landschappelijke waarden.
» De wijze waarop op de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de
bebouwing en de beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige
functies in de omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de
effecten vanwege milieuaspecten en volksgezondheid.
In hoofdstuk 5 van deze plantoelichting wordt per onderwerp in gegaan op de wijze waarop invulling is
gegeven aan de eisen die artikel 3.1 van de verordening heeft gesteld.
Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap schrijft artikel 3.2 van de verordening voor
dat een ruimtelijk plan waarin een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, gepaard
gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur,
landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

51

omgeving. Ook wordt aangegeven op welke wijze deze kwaliteitsverbetering is verzekerd. Als dat niet in
het plan zelf kan gebeuren, dan dient een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds zeker te
zijn gesteld.
Zoals hiervoor in hoofdstuk 3, hebben de ontwikkelaars de aanvragen voor de vergunningen en
toestemmingen die voor de bouw van de nieuwe windturbines noodzakelijk zijn, ingediend. In het kader
van de omgevingsvergunning is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaars waarin ook
een bijdrage is afgesproken in het landschapsfonds van de betreffende gemeente. Op deze wijze is
voldaan aan het bepaalde in artikel 3.2 van de verordening.
Natuur Netwerk Brabant (NNB)

In de Verordening Ruimte is voorts het beleid ten aanzien van het Natuur Netwerk Brabant (NNB)
beschreven in artikel 5.1. In het zevende lid van dat artikel is bepaald dat wanneer een ruimtelijk plan
een ontwikkeling mogelijk maakt buiten het NNB, maar wel leidt tot een aantasting van de ecologische
waarden en kenmerken van het NNB, dan worden de negatieve effecten waar mogelijk beperkt.
Overblijvende, negatieve effecten moeten worden gecompenseerd overeenkomstig artikel 5.6
(compensatieregels). Compensatie kan op basis van artikel 5.6 van de verordening plaatsvinden in
fysieke vorm of door middel van een financiële compensatie. De hoogte van het compensatiebedrag is
daarbij in het geval van enkel verstoring maatwerk.
De rotor van een windturbinepositie in het cluster bij Hazeldonk draait over gronden heen die deel
uitmaken van het NNB-gebied. De rotor van een tweede turbinepositie in dit cluster draait over een
daar aangelegde ecologische verbindingszone. Het overdraaien van de rotoren van de windturbines is
het gevolg van de keuze om windturbines op deze locatie in een lijnopstelling te plaatsen die zoveel
mogelijk aansluit bij de bestaande windturbines in het Belgische en het Nederlandse deel van dit
bedrijfsterrein. De rotor van een windturbinepositie in het cluster Zonzeel - Nieuwveer draait eveneens
over gronden die deel uitmaken van de NNB. Ook hier is het overdraaien het gevolg van de
landschappelijke keuze om de kern Langeweg zoveel mogelijk te vrijwaren van windturbines.
De effecten van deze overdraai op de aangewezen natuurwaarden zijn beperkt en worden beschreven
in paragraaf 5.4 van deze plantoelichting. In die paragraaf is ook beschreven op welke wijze invulling
wordt gegeven aan de compensatieverplichting uit de verordening.
Groenblauwe mantel

Ten aanzien van de Groenblauwe mantel zijn specifieke regels opgesteld, voor de plaatsing van
windturbines binnen de gebieden die binnen de verordening zijn aangeduid als Groenblauwe mantel. In
het windpark nabij Hazeldonk zijn twee windturbines in de Groenblauwe mantel en een turbine nabij de
Groenblauwe mantel voorzien. De realisatie van windturbines binnen de Groenblauwe mantel zijn
toegestaan indien deze onder meer nabij een groot bedrijventerrein en geclusterd zijn in een park met
drie windturbines of meer. Hiervan is sprake bij de windturbines nabij het bestaande bedrijventerrein
Hazeldonk en het toekomstige bedrijventerrein Business Centre Treeport Zundert. Daarnaast maken de
betreffende windturbines uit van een groter cluster van windturbines, namelijk het cluster van
windturbine langs de A16. Ten slotte wordt een omgevingsvergunning verleend voor een periode van
ten hoogste 25 jaar, waarmee ook wordt voldaan aan de eis van een tijdelijke voorziening. Daarmee
wordt voldaan aan de regels die worden gesteld ten aanzien van het realiseren van windturbines binnen
de Groenblauwe mantel.
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4.4.3
Inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk
De provincie heeft op 15 juli 2016 het inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk (LPM) vastgesteld. Met dit
inpassingsplan wordt het nieuwe provinciaal bedrijventerrein LPM mogelijk gemaakt. Nederland is een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor logistieke bedrijven, waarbij hierbij behoefte bestaat aan grote,
kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen op goed ontsloten locaties. De regio West-Brabant biedt
hiervoor kansen. Door middel van het plan LPM hoopt de regio deze kans te kunnen verzilveren.
In het inpassingsplan LPM is voorzien in een regeling die de ontwikkeling van het bedrijventerrein
mogelijk maakt. De bestaande functies ter plaatse zijn van een bedrijfsmatige bestemming voorzien,
waarmee de bestaande functies onder het overgangsrecht zijn gebracht. Dit betreft onder meer de
bestaande woningen langs de Moerdijkseweg. Het gebruik van deze woningen zal daarmee binnen 10
jaar na het in werking treden van het inpassingsplan LPM worden beëindigd. Hierdoor zijn dit geen
geluidsgevoelige objecten meer waarmee bij het toekennen van bouwmogelijkheden voor de nieuwe
windturbines rekening in dit inpassingsplan rekening moet worden gehouden.
Tegen het vaststellingsbesluit van 16 juli 2016 van het inpassingsplan LPM is door appellanten beroep
aangetekend. Het plan is daarmee nog niet onherroepelijk in werking getreden. In dit inpassingsplan is
echter vooruitlopend op de uitkomsten van deze beroepszaak ervan uitgegaan dat het plan voor wat
betreft het beëindigen van het gebruik van de relevante woningen niet zal wijzigen.
4.4.4
Omgevingsvisie Brabant (ontwerp)
De Brabantse Omgevingsvisie wordt een visie op de fysieke leefomgeving. Het is een samenhangende
visie tussen de verschillende aspecten uit de fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie worden de vier
verschillende provinciale beleidsplannen vervangen. Het gaat hier bij om de beleidsplannen over milieu
en water (PMWP), verkeer en vervoer (PVVP), ruimtelijke ordening (de structuurvisie RO) en natuur
(BrUG).
Vier hoofdopgaven
De Brabantse Omgevingsvisie staat voor een belangrijk deel in het teken van vier hoofdopgaven. Een
energiemix creëren waardoor Brabant in 2050 energie- en CO2-neutraal is. Brabant laten uitgroeien tot
een slimme, complementaire netwerkstad, een circulaire economie tot stand brengen en klimaatproof
te worden. Voor ieder van deze vier hoofdopgaven geeft de omgevingsvisie een vergezicht (2050), maar
ook een concreet tussendoel' voor 2030, wat helpt te bepalen welke stappen op korte en middellange
termijn nodig zijn.
Brabantse energietransitie in stroomversnelling brengen
Brabant wil evenredig bijdragen aan de doelstelling van minder dan 2 T opwarming (klimaatakkoord).
Daarom worden in de nieuwe omgevingsvisie de nationale doelen vertaald naar beleid voor Brabant.
Daarvoor is een drastische reductie van met name de CO2-uitstoot noodzakelijk. Het nationale doel is
om in 2050 80 procent tot 95 procent minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de uitstoot in 1990.
Nederland heeft voor 2030 een tussendoel gesteld van 50 procent CO2-reductie. Brabant sluit aan bij
deze ambitie voor 2030 over als nieuwe, minimaal te realiseren ambitie. Dit wordt vertaald naar een
eigen ambitie voor duurzame energieopwekking, besparing en beperking van CO2-uitstoot uit andere
bronnen dan fossiele brandstoffen. Voor het bereiken van de tussendoelstelling voor 2030 wordt een
plan in het vervolgtraject van de Omgevingsvisie uitgewerkt.
Meerwaarde-creatie
Om technologische innovaties goed te kunnen benutten en in te bedden in de leefomgeving, is ook
sociale innovatie in de maatschappelijke arena nodig - denk aan nieuwe kennis en competenties,
nieuwe verbindingen en verhoudingen, keuzegedrag en lerend organiseren. We vinden (lokale)
participatie van omwonenden en anderszins betrokkenen bij grootschalige projecten een
vanzelfsprekende zaak. Maar luisteren en mogen meepraten alleen is onvoldoende. Waar mogelijk
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willen we dat omwonenden ook feitelijk meedoen aan, en kunnen profiteren van projecten. Dit wordt
Meerwaarde-creatie genoemd.
Het project Windenergie A16-zone is daarbij een voorbeeldproject voor de wijze waarop de provincie
omgaat met de meerwaarde-creatie in de vorm van de 25%-bijdrage die is vastgelegd in de Green Deal
met de ontwikkelaars. In het inpassingsplan is dan ook een voorwaardelijke verplichting opgenomen
waarbij is opgenomen dat bij de exploitatie van de windturbines voldaan moet worden aan de
voorwaarden voor meerwaarde-creatie. Ook legt het plan een belangrijke basis voor de beoogde
tussendoelstelling (voor het jaar 2030) op het gebied van de Brabantse energietransitie.
4.4.5
Conclusie en randvoorwaarden provinciaal beleid
Het beoogde windpark langs de A16 past binnen het provinciaal ruimtelijk beleid om langs grote
infrastructurele bundels ruimte te bieden voor de realisatie van windenergie. Met het vaststellen van dit
inpassingsplan geeft invulling aan de ambitie van de provincie om uiterlijk in 2020 binnen de A16-zone
100 MW aan opwekkingscapaciteit voor windenergie te realiseren.
Als randvoorwaarden uit het provinciale beleid geldt dat invulling moet worden gegeven aan de
algemene zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit uit de verordening. De onderwerpen die in artikel 3.1 van
de verordening worden benoemd, komen in hoofdstuk 5 van deze plantoelichting beschreven. Dat geldt
ook voor de verstorende effecten op het NNB en de wijze waarop deze worden gecompenseerd. Via de
anterieure overeenkomst die gesloten is met de ontwikkelaars, wordt voorts de in de verordening
voorgeschreven bijdrage in het landschapsfonds van de betreffende gemeenten zeker gesteld.
Belangrijk uitgangspunt van dit project is verder de meerwaarde-creatie zoals die in de toekomstige
Omgevingsvisie Noord-Brabant wordt opgenomen. Deze meerwaarde-creatie bestaat in dit project uit
een bijdrage van 25% vanuit de ontwikkelaars naar lokale stichtingen die wordt gebruikt voor lokale
initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Deze bijdrage is privaatrechtelijk vastgelegd in de
anterieure overeenkomsten, als lokale participatie, die met de ontwikkelaars zijn gesloten en wordt ook
publiekrechtelijk verankerd in dit inpassingsplan. De wijze waarop dit is vormgegeven, is verwoord in
hoofdstuk 6 van deze plantoelichting.

4.5

Gemeentelijk beleid

4.5.1 Gemeente Moerdijk
Structuurvisie Moerdijk
Op 9 juni 2011 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Moerdijk 2030 vastgesteld. Deze
Structuurvisie vervangt de StructuurvisiePlus uit 1999. De structuurvisie is van toepassing op het hele
grondgebied van de gemeente Moerdijk. De visie (het wensbeeld) loopt tot 2030. Ten aanzien van
duurzaamheid geldt dat de gemeente ruimte biedt voor windenergie gekoppeld aan infrastructuur en
grote industrieterreinen. Hiervoor heeft de gemeente de volgende drie locaties aangewezen als
potentiële opweklocaties:
» Sluizencomplex Willemstad en Sabinadijk;
» Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
» Sabinapolder en Oud Dintel.
Notitie Windenergie
De gemeente Moerdijk heeft op 16 januari 2014 de Notitie Windenergie gemeente Moerdijk 2013-2030
vastgesteld. Het doel is om in 2030 85 MW aan windenergie gerealiseerd te hebben. Hierbij worden de
locaties uit de structuurvisie genoemd, samen met de locatie Zonzeel West. Belangrijke voorwaarde
voor ontwikkeling is burgerparticipatie, zij moeten bij de ontwikkeling van windenergie kunnen
participeren in de windturbines.
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Met dit inpassingsplan wordt invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente Moerdijk zoals die is
neergelegd in de Notitie Windenergie. Via de 25%-bijdrage die in de Green Deal is afgesproken met de
ontwikkelaars en die ook is opgenomen in de met hen gesloten anterieure overeenkomsten, krijgt de
gemeente Moerdijk middelen die de lokale stichting ten goede kan laten komen voor de inwoners van
de gemeente.
4.5.2
Gemeente Drimmelen
Structuurvisie 2033 en Structuurvisie Landschappelijke kwaliteit Buitengebied
De Structuurvisie is op 27 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie geeft richting aan
de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente binnen de gehele gemeente voor de lange termijn. De
structuurvisie vormt het toetsingskader bij de beoordeling van initiatieven. De visie dient tevens als
uitnodiging om gewenste ontwikkelingen te realiseren. Veelal dient een nadere uitwerking plaats te
vinden in deelvisies en concrete projecten. Voor de ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het
buitengebied is een afzonderlijke structuurvisie vastgesteld, de structuurvisie 'landschappelijke kwaliteit
buitengebied'. Het algemene gemeentelijk uitgangspunt is dat ruimtelijke ontwikkelingen samen op
moeten trekken met kwaliteit, zowel in de kernen als het buitengebied.
In de structuurvisie wordt kort het beleid ten aanzien van windenergie benoemt. De gemeente volgt
hierbij het provinciaal en regionaal beleid. Het zoekgebied voor windenergie bij knooppunt Zonzeel
omvat ook gronden van de gemeente Drimmelen waar plaats is voor het bouwen van nieuwe
windturbines.
Beleidsplan Duurzaamheid 2013 - 2017
In het Beleidsplan Duurzaamheid 2013 - 2017 is opgenomen dat Drimmelen als doel heeft in 2040
energieneutraal te zijn. Ten aanzien van de randvoorwaarden is opgenomen dat windturbines een
bijdrage moeten leveren aan de lokale samenleving en inwoners.
Met dit inpassingsplan wordt een bijdrage geleverd aan de ambitie van de gemeente Drimmelen om in
2040 energieneutraal te kunnen worden. Via de 25%-bijdrage die in de Green Deal is afgesproken met
de ontwikkelaars en die is opgenomen in de met hen gesloten anterieure overeenkomsten, krijgt ook de
gemeente Drimmelen middelen die de lokale stichting ten goede kan laten komen voor de inwoners van
de gemeente.
4.5.3
Gemeente Breda
Structuurvisie Breda 2030
De 'Structuurvisie Breda 2030' (september 2013) geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling tot 2030
weer en biedt een afwegingskader voor de stedelijke programmering. De Structuurvisie beoogt een stip
op de horizon te zetten waar het gaat om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Breda tot
2030. Daarnaast is de visie richtinggevend voor de keuzen die aan de orde zijn voor de korte en
middellange termijn. De structuurvisie dient als integrale basis voor bestemmingsplannen,
ontwikkelingsvisies en beleidsdocumenten.
Ten aanzien van windenergie wordt aangegeven dat windturbines met name langs de A16 dient te
worden geconcentreerd en dat in het proces burger- en gemeentelijke participatie hierbij belangrijk is.
Duurzaamheidsvisie Breda 2030
De gemeenteraad heeft op 3 maart 2016 de 'Duurzaamheidsvisie Breda 2030' vastgesteld. Het beleid in
deze visie sluit aan bij de klimaatnota 'Steek positieve energie in het klimaat'. Hierin heeft Breda de
ambitie verwoord om in 2044 geheel CÜ2-neutraal te zijn.
Met dit inpassingsplan wordt invulling gegeven aan de structuurvisie van de gemeente Breda om
windturbines langs de A16 te realiseren. Tevens wordt zo een bijdrage geleverd aan de ambitie van de
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gemeente Breda om in 2044 CO2-neutraal te kunnen worden. Via de 25%-bijdrage die in de Green Deal
is afgesproken met de ontwikkelaars en die ook is openomen in de gesloten anterieure
overeenkomsten, krijgt ook de gemeente Breda middelen die de lokale stichting ten goede kan laten
komen voor de inwoners van de gemeente.
4.5.4
Gemeente Zundert
Structuurvisie Buitengebied 2025
Voor het totale gebied van de gemeente Zundert zijn structuurvisies opgesteld voor de kernen en het
buitengebied. Ter plaatse van het plangebied geldt de deelvisie Structuurvisie Buitengebied 2025. Hierin
worden onder andere opgavegebieden benoemd en nader uitgewerkt. Ten aanzien van duurzaamheid
heeft de gemeente de regionale visie van West-Brabant aangenomen en de locaties voor windenergie
onderschreven. Voorwaarde voor de ontwikkeling bij Hazeldonk heeft de gemeente gesteld dat de
nieuwe windturbines ondersteuning dienen te bieden aan het te ontwikkelen bedrijventerrein Treeport
Business Centre.
Bestemmingsplan Business Centre Treeport
De gemeente Zundert heeft op 11 juni 2018 het bestemmingsplan Business Centre Treeport vastgesteld.
Door de boomteeltsector is gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking en optimalisatie van de
productieketen. Hierbij bestaat een behoefte om dit op een centrale locatie te concentreren op een
thematisch bedrijventerrein. Hiervoor is de locatie in de gemeente Zundert nabij de A16 aangewezen als
locatie. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van dit bedrijventerrein mogelijk. Om het
duurzame karakter van het bedrijventerrein vorm te geven was in het ontwerpbestemmingsplan de
mogelijkheid opgenomen voor het ontwikkelen van enkele windturbines.
De mogelijkheid voor het bouwen van nieuwe windturbines op dit nieuwe bedrijventerrein was
vooruitlopend gedaan op de totstandkoming van het VKA, de afronding van het MER voor de A16-zone
en de vertaling ervan in dit inpassingsplan (zie hoofdstuk 2). Het ontwerp van het bestemmingsplan was
ten aanzien van de bouwmogelijkheden van de windturbines prematuur. Om geen procedurele risico's
voor de vaststelling van het bestemmingsplan te laten ontstaan, heeft daarom bestuurlijk overleg
plaatsgevonden tussen de gemeente en de provincie (zie hiervoor in paragraaf 3.4). In de bestuurlijke
afspraken tussen de gemeente en provincie is vervolgens afgesproken dat de windturbines en de
bijbehorende afspraken één-op-één worden opgenomen in dit inpassingsplan. De wijze waarop dit is
gebeurd, wordt in hoofdstuk 6 van deze plantoelichting toegelicht.
Met dit inpassingsplan wordt invulling gegeven aan de structuurvisie en het bestemmingsplan Treeport
van de gemeente Zundert om windturbines te realiseren op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein.
De 25%-bijdrage die in de Green Deal is afgesproken met de ontwikkelaars maakt deel uit van de
bestuurlijke afspraken met de gemeente. In de met de ontwikkelaars gesloten anterieure
overeenkomsten, krijgt ook de gemeente Zundert middelen die de lokale stichting ten goede kan laten
komen voor de inwoners van de gemeente.

4.6

Conclusie en randvoorwaarden

Conclusie
Op basis van het voorgaande beleidskader wordt geconcludeerd dat de bouw van het project
Windenergie A16 past in het planologische beleidskader van het Rijk, de provincie en de betrokken
gemeenten. Met het plan wordt invulling gegeven aan de landelijke doelstelling om in het jaar 2020
6.000 MW aan opwekkingsvermogen voor duurzame windenergie te hebben gerealiseerd, waarvan
473.5 MW in de provincie Noord-Brabant waarbij een windpark van tenminste 100 MW langs de A16zone.
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Randvoorwaarden uit het beleid
Vanuit het ruimtelijke beleidskader gelden een aantal randvoorwaarden waaraan voldoen moet worden
om het beoogde windturbinepark in de A16-zone te kunnen realiseren.
a. Een voorwaarde uit het ruimtelijke beleidskader vanuit het rijk is dat een toetsing plaatsvindt voor
wat betreft het aspect radarhinder voor de radarpost Woensdrecht. Deze toetsing zal worden
gedaan op basis van de vergunningaanvragen van de ontwikkelaars die zijn ingediend. De resultaten
van deze toetsing worden te zijner tijd betrokken bij de vaststelling van dit inpassingsplan. Voort is
de in het Barro voorgeschreven verbodsbepaling voor het oprichten van windturbines met een
tiphoogte van 90 m +NAP zonder voorafgaande toetsing op het aspect radarverstoring opgenomen
in de planregeling, zie hoofdstuk 6.
b. Daarnaast moet vanuit het Rijksbeleid worden voldaan aan de richtlijnen voor het verlichten van
windturbines. Op basis van de vergunningaanvragen van de ontwikkelaars die zijn ingediend, wordt
een verlichtingsplan opgesteld. Dat verlichtingsplan wordt te zijner tijd onderdeel van het vast te
stellen inpassingsplan.
c. Als randvoorwaarden uit het provinciale beleid geldt dat invulling moet worden gegeven aan de
algemene zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit uit de verordening. De onderwerpen die in artikel 3.1
van de verordening worden benoemd, komen in hoofdstuk 5 van deze plantoelichting beschreven.
Dat geldt ook voor de verstorende effecten op het NNB en de wijze waarop deze worden
gecompenseerd. Via de anterieure overeenkomst die zijn gesloten met de ontwikkelaars, is voorts
de in de verordening voorgeschreven bijdrage in het landschapsfonds van de betreffende
gemeenten zeker gesteld. Belangrijk uitgangspunt van dit project is verder de meerwaarde-creatie
zoals die in de toekomstige Omgevingsvisie Noord-Brabant wordt opgenomen. Deze meerwaardecreatie bestaat in dit project uit een bijdrage van 25% vanuit de ontwikkelaars naar lokale
stichtingen die wordt gebruikt voor lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Deze
bijdrage is privaatrechtelijk vastgelegd in de anterieure overeenkomsten die met de ontwikkelaars
zijn gesloten en wordt langs publiekrechtelijke weg in dit inpassingsplan eveneens zeker gesteld. De
wijze waarop dat is gebeurd, is opgenomen in hoofdstuk 6 van de plantoelichting. Hiermee is tevens
invulling gegeven aan de randvoorwaarde die de betrokken gemeenten hebben gesteld dat een
windturbineontwikkeling in de A16-zone gepaard moet gaan met een bijdrage voor de omgeving.
d. Voor wat betreft het cluster bij deelgebied Hazeldonk moet de locatie van de windturbines worden
afgestemd op het bestemmingsplan BCT in Zundert. De wijze waarop dat is gebeurd, wordt
beschreven in hoofdstuk 6 van deze plantoelichting.
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Hoofdstuk 5

5.1

Onderzoek

Inleiding

In dit hoofdstuk volgen de toetsingskaders, de samenvattingen en de conclusies van de milieu- en
omgevingsonderzoeken naar de opstelling van windturbines zoals deze op basis van het MER in het
voorliggende inpassingsplan mogelijk is gemaakt. Hierbij worden de effecten van het beoogde windpark,
die zijn beschreven in hoofdstuk 8 en 9 van het MER, getoetst aan het geldende beleid en de daarbij
horende normstelling. Zoals in hoofdstuk 9 van het MER is aangegeven, is in het MER een zekere
bandbreedte gehanteerd qua afmetingen van de windturbines. In beginsel is die bandbreedte ook in dit
inpassingsplan overgenomen, tenzij dat om specifieke redenen die in dit hoofdstuk worden aangegeven
niet mogelijk bleek. In het MER is rekening gehouden met een schuifruimte per windturbine. Met deze
schuifruimte is in het bestemmingsplan rekening gehouden met het bouwvlak. Het schuiven van de
windturbine binnen het bouwvlak blijft hiermee binnen het inpassingsplan mogelijk. Bij de definitieve
keuze voor het type windturbine dat gebouwd gaat worden, zal door de ontwikkelaar, op basis van de
verleendee omgevingsvergunning, een actualisatiemelding worden gedaan, waarin wordt aangetoond
dat wordt voldaan aan de wettelijke normen. Per aspect beschreven op welke wijze een vertaling naar
de planregels in het inpassingsplan heeft plaatsgevonden. In dit hoofdstuk wordt volstaan met een
beknopte toetsing aan geldende grenswaarden en toetsingskaders. Voor een gedetailleerde beschrijving
van de effecten van het beoogde windpark wordt verwezen naar het MER Windenergie A16-zone en de
daarbij behorende bijlagen. Het digitaal MER is via de volgende link te raadplegen:
https://merwindenergiea16.brabant.nl/. In het kader van de zienswijzen en beperkte wijzigingen in het
PIP zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Deze aanvullende onderzoeken zijn als bijlage bij de
toelichting van dit inpassingsplan opgenomen.

5.2

Geluid

5.2.1 Toetsingskader
Activiteitenbesluit
Op het beoogde windpark is het toetsingskader voor geluid van windturbines van toepassing dat is
opgenomen in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit).
Op grond van artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit geldt voor een windturbinepark de Lden dosismaat
met 47 dB Lden als norm voor de etmaalperiode en 41 dB Lnight als norm voor de nachtperiode
(jaargemiddeld). Aan deze norm moet worden voldaan op de gevel van een gevoelig gebouw of op de
grens van een gevoelig terrein. Een gevoelig gebouw betreft een geluidsgevoelig gebouw conform
artikel 1 van de Wet geluidhinder, zoals een burgerwoning.
Laagfrequent geluid
'Gewoon' geluid, dat wil zeggen geluid zoals dat in de buitenlucht natuurlijk voorkomt, ligt meestal in
het frequentiegebied tussen 400 en 2.500 Hz. Laag Frequent Geluid is geluid met een frequentie
beneden 100/125 Hz. Het is meestal mechanisch gegenereerd geluid. Windturbines kunnen mogelijk
Laag Frequent Geluid veroorzaken. In de wettelijke geluidsnorm (Activiteitenbesluit) is reeds rekening
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gehouden met de beleving van het geluid inclusief laagfrequent geluid van windturbineparken. Zie
hiervoor ook de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu (d.d. 24 maart 2016 kenmerk IENM/
BSK-2016/55583) en het Kennisbericht omtrent het geluid van windturbines van het RIVM (juni 2016).
Gezondheidseffectscreening (GES)
GES staat voor gezondheidseffectscreening. GES is ontwikkeld om bij ruimtelijke planvorming in beeld te
brengen wat de werkelijke gezondheidsrisico's zijn rondom enkele milieufactoren, in aanvulling op
wettelijke milieunormen of afspraken, die lang niet altijd voldoende zijn om risico's en klachten te
vermijden. Niet alleen de feitelijke kwaliteit in de omgeving wordt daarbij in aanmerking genomen, maar
ook het aantal blootgestelde mensen. Geluid is één van de milieusegmenten die beoordeeld wordt op
mogelijke gezondheidseffecten. De GES-score is in het MER gebruikt om de toename van de
geluidsbelasting als gevolg van de nieuwe windturbines te beoordelen in relatie tot het bestaande
geluidsniveau (als gevolg van het spoorweg- en wegverkeerslawaai) in beeld te brengen.
Voor windenergie geldt dat geluid het enige aspect is dat in verband wordt gebracht met gezondheid.
Daarom zijn bij de bepaling van de GES-score in het MER enkel de geluidsbelasting ter plaatse van
omliggende woningen beschouwd. Aangezien de cumulatieregels alle geluid omrekenen naar
wegverkeer- equivalente geluidsniveaus wordt de GES-beoordeling van wegverkeer gehanteerd om het
gecumuleerde geluidsniveau om te rekenen naar een GES-score. Op deze manier krijgt dus elke woning
een GES-score. Een GES-score is een getal van 0 t/m 8, waarbij bij score 6 het Maximaal Toelaatbare
Risico wordt overschreden, zie tabel 5.1.
Tabel 5.1 GES-score

Geluidbelasting

Ernstig gehinderden fâ)

GES-score

0

0

Milieugezondheìdkwaliteit
Zeer goed

43-47

0-3

1

Goed

43-52

3 -5

2

Redelijk

S3 57

5-9

4

Matig

53-62

9-14

5

Zeer matig

63-67

14-21

6

Onvoldoende

63-72

21-31

7

Ruim onvoldoende

ä73

S31

S

Zeer onvoldoende

Uum (dB)
c 43

5.2.2 Onderzoek
Geluidsgevoelige objecten
In het kader van het MER en de vergunningaanvragen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, waarin
voor de verschillende turbineafmetingen onderzoek is gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat in het worstcase scenario, gebruik makende van de turbines met de hoogste geluidsbelasting en zonder verdere
maatregelen, op de gevels van elf woningen waar de jaargemiddelde belasting Lden hoger is dan de norm
van 47 dB. Daarbij wordt bij negen woningen ook niet aan de norm Lnight van 41 dB voldaan. De
geluidscontouren in de nieuwe situatie, uitgaande van de grootste geluidsproductie, is weergegeven
met een rode lijn op figuur 5.1. Wordt gekozen voor een turbine met een lager bronvermogen, dan zal
de geluidsbelasting kleiner zijn. Dat is weergegeven met een blauwe lijn op figuur 5.1. Omdat de
normstelling uit het Activiteitenbesluit dwingend voorschrijft dat aan de geldende geluidsnormen
voldaan moet worden, hebben ontwikkelaars bij hun vergunningaanvraag deze normen in acht
genomen. In de vergunningaanvragen zijn door hen meerdere type windturbines aangevraagd die qua
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geluidsbelasting kunnen voldoen aan de wettelijke geluidsnormen. Het aspect geluid staat daarmee de
ontwikkeling van het project Windenergie A16-zone niet in de weg.
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Figuur 5.1 Geluidsbelasting als gevolg van nieuwe windturbines (Rood: bovenkant bandbreedte, Blauw:
onderkant bandbreedte) (Bron: Bosch & van Rijn)

Gezondheidseffectscore (GES)

De verandering in GES-score als gevolg van de komst van de nieuwe windturbines is weergegeven in
tabel 5.2. Uit het onderzoek blijkt dat de GES-score van alle beschouwde woningen in het plangebied
tezamen als gevolg van de nieuwe windturbines toeneemt met 156 punten. Dit is vooral te wijten aan
een verschuiving van de GES-score in de klasse met score 1 tot 3 naar de klasse met score 4 (van 1480
naar 1551 woningen).
Hoewel op enkele locaties daarmee sprake is van een beperkte verslechtering van het akoestische
klimaat (van score 2 of 3 naar 4), wordt deze beperkte verslechtering desondanks aanvaardbaar geacht.
Deze toename is het gevolg van de keuze om in het plangebied op grootschalige wijze duurzame energie
op te wekken met behulp van windturbines. Het belang van het opwekken van duurzame energie door
middel van windturbines weegt voor het provinciebestuur zwaarder dan de beperkte toename van de
geluidsbelasting in het plangebied. Daarnaast is een akoestische situatie met een GES-score van 4
(matige kwaliteit) nog steeds aanvaardbaar, temeer omdat een groot deel van het plangebied reeds
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akoestisch belast is als gevolg van het geluid afkomstig van het spoorweg- en wegverkeer en -vooral
voor het zuidelijke deel van het plangebied- het industrielawaai.
Tabel 5.2 GES-score en verandering als gevolg van de bouw van de nieuwe windturbines
Alternatief
UľUM
GES-score
Referentiesituatie

Aantal woningen per geluidsbelastingklasse
«43
0

VKA

43-47

1

1
155

1

110

48-52
2

53-57

985

1480

58-62
5
302

945

1551

307

4

63-67
6
84

91

68-72

7
9
10

2 73
8

Toename GES-score t.o.v.
Referentiesituatie

0
1

156

Het aantal woningen met een GES-score van 6 of meer neemt toe van 93 in de huidige situatie naar 102
in de nieuwe situatie. De 9 woningen in kwestie betreffen echter alleen bedrijfswoningen die behoren
tot het windpark (zie hierna).
Bedrijfswoningen
Voor tien woningen in het projectgebied geldt dat dit bedrijfswoningen zijn die bij het windpark horen.
Vanuit deze woningen wordt het technische beheer van het windpark uitgevoerd. De bewoner is tevens
beheerder of molenaar in het windpark die specifieke taken voor het windpark verricht, waaronder:
a. de periodieke visuele controle of de windturbines in werking zijn of onderhoud behoeven;
b. het houden van toezicht op de directe omgeving van de windturbines zodat deze niet worden
betreden door onbevoegden;
c. daarnaast vindt vanuit de woningen het beheer plaats door middel van monitoring van het
windpark met behulp van de daarvoor in de woning aanwezige monitoringsapparatuur;
d. bij onregelmatigheden of storingen neemt de molenaar/beheerder direct contact op met de
technische beheerder van het windpark.
De taken van de beheerders zijn vastgelegd in een overeenkomst, waarin tevens afspraken staan over
de levering van stroom die direct afkomstig is van het windpark en de vergoeding voor het uitvoeren
van het beheer. Door de binding tussen de bedrijfswoningen en het windpark is sprake van woningen
die behoren tot de inrichting. De woningen vormen daarom geen geluidsgevoelig object in de zin van
het Activiteitenbesluit. Ter plaatse van de bedrijfswoningen wordt het geluid afkomstig van de
windturbines zodoende niet getoetst aan de wettelijke geluidsnormen.
Ondanks dat deze woningen hiermee niet als gevoelig object worden getoetst aan de normering uit het
Activiteitenbesluit, is ook voor deze woningen de huidige en toekomstige geluidshinder inzichtelijk
gemaakt, zie tabel 5.3. Voor deze bedrijfswoningen bedraagt de maximum berekende geluidsbelasting
53 dB(A) als gevolg van het nieuwe windpark. Gecumuleerd met de overige geluidsbronnen in de
omgeving leidt dit tot een maximum berekende geluidsbelasting van ten hoogste 73 dB. Dit niveau van
geluidsbelasting is bij deze woningen, vanwege de relatief hoge geluidsbelasting in de huidige situatie,
aanvaardbaar. De toename qua geluidsbelasting bedraagt 2 tot 9 dB. Het bestaande akoestische klimaat
wordt als gevolg van de nieuwe windturbines daarmee niet dusdanig slechter dat ter plaatse van deze
bedrijfswoningen geen sprake meer zou zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bovendien is
de in tabel 5.3 opgenomen toename qua geluidsbelasting een situatie 'worst case' (ergste geval). De
feitelijke toename hangt af van het uiteindelijke turbinetype dat de ontwikkelaar ter plaatse gaat
realiseren. Nieuwere windturbinetypen hebben veelal een lager bronvermogen dan waarvan nu is
uitgegaan en de geluidsbelasting zal in de praktijk daarom lager uitvallen. Ten slotte wordt het geluid
van de windturbine binnen de rekenmethode extra zwaar meegenomen. De daadwerkelijke
geluidsbelasting zal in de praktijk lager zijn.
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Tabel 5.3 Bedrijfswoningen en geluidsbelasting
Huidige
Adres
geluidsbelasting
Streeplandsedijk 2b, Lage
55
Zwaluwe
Wilgendijk 1, Lage Zwaluwe
60
Zwaluwsedijk 7, Moerdijk
66
Noordseweg 6, Langeweg
59
Noordseweg 9, Langeweg
59
Bredeweg 2, Terheijden
60
Kerzelseweg 8, Galder
54
Hazeldonk 6286, Breda
66
Paandijksestraat 14, Rijsbergen
60
Paandijksestraat 16, Rijsbergen
62

Geluidbelasting als gevolg Gecumuleerde
van het windpark
geluidsbelasting
51
64 ^9 dB)
53
48
50
50
59
48
71
58
61

67
66
64
64
62
60
73
62
65

^7 dB)
(+0 dB)
^5 dB)
^5 dB)
^2 dB)
^6 dB)
^5 dB)
^2 dB)
^3 dB)

Cumulatie opschaling windpark Hoogstraten
In het kader van de opschaling van het windpark Hoogstraten over de Belgische grens is aanvullend
onderzoek gedaan naar de cumulatie van geluid van verschillende bronnen (zie Bijlage 5 van de
plantoelichting). Het gaat hierbij om de bestaande en nieuwe windturbines, wegverkeer,
spoorwegverkeer en industrie. Voor de nieuwe windturbines is zowel rekening gehouden met de
nieuwe windturbines van het project Windenergie A16 als de opschaling van de windturbines van het
windpark Hoogstraten. Uit het onderzoek blijkt dat de toename als gevolg van cumulatie op geen enkele
woning meer is dan 1 dB. Dit betreft een niet of nauwelijks waarneembare toename. De ontwikkeling
van het windpark, inclusief de opschaling van de Belgische windturbines leidt tot een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat.
5.2.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusie
Uit het onderzoek bij het MER blijkt dat wanneer wordt gekozen voor het windturbinetype met een
hoog bronvermogen (benadering 'worst case') niet zonder meer aan de geluidnormen voldaan kan
worden. Door te kiezen voor een windturbinetype met een lager bronvermogen dan waarvan in het
onderzoek in het MER is uitgegaan, dan wel door treffen van maatregelen, kunnen de nieuwe
windturbines wel altijd aan de geluidsnormen voldoen.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt voorts dat in elk geval voor zeven bedrijfswoningen die bij het
windpark behoren ook een goed woon- en leefklimaat gehandhaafd blijft ondanks dat voor deze
bedrijfswoningen de geluidsnormen niet van toepassing zijn. Het aspect geluid vormt daarmee geen
belemmering voor de ontwikkeling van het windpark.
Vertaling in bestemmingsregeling
In de planregeling bij dit inpassingsplan worden de in tabel 5.3 genoemde woningen aangewezen als
bedrijfswoning behorende bij het windturbinepark. Deze woningen hebben op de verbeelding de
aanduiding 'bedrijfswoning' gekregen en zijn in de planregeling voorzien van een bijpassende regeling.
Dit om duidelijk te maken dat deze bedrijfswoningen niet als geluidsgevoelige objecten worden
betrokken op grond van de toetsing van het Activiteitenbesluit.
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5.3

Slagschaduw

5.3.1
Toetsingskader
Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling
De beoogde windturbines vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Het toetsingskader
voor het aspect slagschaduw wordt gevormd door de voorschriften die zijn opgenomen in de
Activiteitenregeling. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van de blootstelling, zijn van
invloed op de mate van hinder die kan worden ondervonden.
Bij de normstelling ten aanzien van schaduwwerking wordt aangesloten bij de Activiteitenregeling. In
deze Regeling is opgenomen dat een windturbine moet zijn voorzien van een automatische
stilstandvoorziening indien de afstand tussen de windturbine(s) en woningen of andere
slagschaduwgevoelige objecten minder dan 12x de rotordiameter bedraagt en indien gemiddelde
schaduw meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten valt op een raam van een
gevoelig object. Dit is vertaald in een toetswaarde voor de maximale schaduwduur van 6 uur per jaar.
Een dergelijke norm kan met een contour in een kaartbeeld worden weergegeven. Echter, aangezien de
6 uur een afronding is, is het mogelijk dat woningen niet worden meegerekend die toch meer dan 340
minuten (17 dagen x 20 minuten) aan slagschaduw worden blootgesteld. Om deze reden is gekozen om
een contour in te tekenen waarbinnen objecten aan slagschaduw blootgesteld kunnen worden voor een
periode van 5:40 uur per jaar.
5.3.2
Onderzoek
In het slagschaduwonderzoek is gekeken naar de duur van slagschaduw op gevoelige objecten (zoals
woningen) en zijn verschillende contouren van de duur van slagschaduw (totale duur per jaar) op kaart
gezet. Hiermee is inzichtelijk wat de verwachte slagschaduw is in de omgeving van de windturbines.
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Figuur 5.2 Slagschaduw en woningen boven de norm (rode lijn is de bovengrens, oranje lijn de
ondergrens) (Bron: Bosch & van Rijn)
In totaal bevinden zich 318 objecten binnen de toetsingsnorm van 5:40 uur. Voor gevoelige objecten die
buiten de rode contour zoals weergegeven op figuur 5.2 liggen, wordt zeker aan de norm voor de
maximale hinderduur voldaan. Voor de woningen die binnen de 5:40 uur contour liggen, worden
mitigerende maatregelen genomen.
De provincie Noord-Brabant hanteert als uitgangspunt dat alle windturbines van het project
Windenergie A16 moeten worden voorzien van een automatische stilstandregeling om nergens meer
dan 5:40 uur per jaar aan slagschaduwhinder te laten optreden. Met deze regeling wordt de hinderduur
beperkt tot de toegestane maximale slagschaduw voor het betreffende gevoelige object. De
windturbines worden daarmee automatisch afgeschakeld zodra mogelijk slagschaduwhinder optreedt
bij gevoelige objecten. Het toepassen van deze maatregel is beoordeeld in het kader van de
omgevingsvergunning die de ontwikkelaars hebben ingediend. Hiermee wordt aan de norm voldaan
zoals vastgelegd in de activiteitenregeling. In het MER (bijlage P) is inzichtelijk gemaakt hoeveel
opbrengstderving met deze stilstandregeling samenhangt. Dit blijkt maximaal 1,28% te zijn, waarmee de
economische uitvoerbaarheid van het windpark niet in het geding komt.
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Bedrijfswoningen
Voor tien woningen in het projectgebied geldt dat dit bedrijfswoningen zijn die onderdeel uitmaken van
de inrichting van het windpark, de bedrijfswoningen horen dus bij het windpark. Dit betekent dat de
woningen vanwege de functionele en organisatorische bindingen tussen de eigenaren/gebruikers en het
windpark niet zijn aan te merken als gevoelige objecten. Ondanks dat deze woningen hiermee niet als
gevoelig object zijn aan te merken worden de woningen hier getoetst aan de normering uit de
Activiteitenregeling en is ook voor deze woningen de huidige en toekomstige slagschaduwduur
inzichtelijk gemaakt. De mitigerende maatregelen voor de woningen voor derden leiden ook tot
vermindering van de slagschaduwbelasting op de bedrijfswoningen. Voor de bedrijfswoningen wordt de
slagschaduwbelasting acceptabel geacht. Vanwege de specifieke functie van de bedrijfswoning voor het
windpark ondervinden de bewoners naar verwachting minder hinder van de slagschaduw. Hierdoor is
sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bedrijfswoningen.
Cumulatie met windpark Hoogstraten
In het kader van de opschaling van het windpark Hoogstraten over de Belgische grens is aanvullend
onderzoek gedaan naar de cumulatie van slagschaduw als gevolg van de opschaling van de windturbines
van het windpark Hoogstraten (Zie Bijlage 7 bij deze plantoelichting). Uit dit onderzoek blijkt dat de
opschaling van het windpark Hoogstraten in cumulatie met het project Windenergie A16 leidt tot meer
slagschaduw. Door middel van de stilstandregeling die wordt ingesteld voor de windturbines zal geen
norm-overschrijding plaatsvinden.
5.3.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusie
Het windpark veroorzaakt slagschaduwhinder boven de 5:40 uur norm voor 318 gevoelige objecten.
Door het treffen van een stilstandsvoorziening kan altijd worden voldaan aan de wettelijke normen ten
aanzien van slagschaduwhinder door windturbines en is sprake van een planologisch aanvaardbare
ontwikkeling.
Het aspect slagschaduwhinder bij bestaande bebouwing behoeft verder geen specifieke regeling of
vertaling naar het inpassingsplan. Het toepassen van een stilstandsvoorziening bij bestaande bebouwing
('gevoelige bestemmingen') wordt namelijk aan de omgevingsvergunning voor milieu als
vergunningsvoorwaarde verbonden. In het kader van het milieutoezicht ziet de gemeente erop toe dat
deze voorwaarden worden nageleefd.
Vertaling in bestemmingsregeling
In het kader van het inpassingsplan worden tien woningen aangewezen als bedrijfswoning bij het
windturbinepark. Deze woningen hebben op de verbeelding de aanduiding 'bedrijfswoning' gekregen en
zijn in de planregeling voorzien van een bijpassende regeling. Evenals hiervoor in paragraaf 5.2 is
aangegeven over geluid, geldt ook voor slagschaduwhinder dat deze bedrijfswoningen niet als gevoelige
objecten worden betrokken op grond van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

5.4

Ecologie

5.4.1 Toetsingskader
Wet natuurbescherming
Met de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming
van natuurgebieden en dier- en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert
diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse
wetgeving. De Wnb is werking in getreden met ingang van 1 januari 2017. Gedeputeerde Staten is in
beginsel bevoegd gezag voor de vergunningverlening onder de Wnb.
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Bij de voorbereiding van een ruimtelijk plan dient onderzocht te worden of de Wnb en het beleid van de
provincie ten aanzien van de bescherming van dier- en plantensoorten en de bescherming van het
Natuurnetwerk Nederland (hierna: NNN) de uitvoering van het plan niet in de weg staan. Verder geldt er
een verplichting om een passende beoordeling te verrichten in significant negatieve effecten op
voorhand niet zijn uitgesloten. In dat geval kan het plan alleen worden vastgesteld indien met zekerheid
is vastgesteld dat uitvoering van het plan niet leidt tot een aantasting van natuurlijke kenmerken van de
betrokken Natura 2000-gebieden. Eventueel noodzakelijke mitigerende maatregelen moeten in dat
geval bij vaststelling van het plan geborgd zijn.
Gebiedsbescherming

De Wnb kent twee soorten natuurgebieden, te weten:
a. Natura 2000/gebieden;
b. Natuurnetwerk Nederland (NNN).
Soortenbescherming

Daarnaast is in de Wnb de soortenbescherming geregeld. Soortenbescherming geldt voor alle
beschermde soorten ongeacht waar deze soorten zich bevinden en hoeveel soorten het betreft. In de
Wnb zijn verbodsbepalingen opgenomen van handelingen en effecten op beschermde soorten die niet
worden uitgevoerd, behoudens ontheffing.
Gebiedsbescherming - Natura 2000-gebieden

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wijst gebieden aan die deel uitmaken van
het Europese netwerk van natuurgebieden: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de
instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vogelrichtlijn) en de
instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn).
Een ruimtelijk plan dat afzonderlijk (of in combinatie met andere plannen of projecten) significante
gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een
passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat het plan de natuurlijke kenmerken van het gebied
niet zal aantasten.
Indien deze zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de
volgende drie voorwaarden:
1. er zijn geen alternatieve oplossingen;
2. het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van
sociale of economische aard; en
3. de noodzakelijke compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele
samenhang van het Natura 2000-netwerk bewaard blijft.
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden
plaatsvinden en die verstoring kunnen veroorzaken, moeten worden getoetst op het effect van de
ingreep op soorten en habitats. Voor dit plan zijn de volgende Natura 2000-gebieden gelegen binnen
een straal van 30 km van het projectgebied:
Nederland:
» Biesbosch;
» Hollandsch Diep;
» Ulvenhoutse Bos;
» Brabantse Wal;
» Langstraat;
» Loevestein;
» Pompveld & Kornsche Boezem;
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»
»
»
»
»
»
»

Loonse ä Drunense Duinen ä Leemkuilen;
Kampina ä Oisterwijkse Vennen;
Kempenland-West;
Regte Heide ä Riels Laag;
Krammer-Volkerak;
Haringvliet;
Oude Maas.

België:
» Heesbossen;
» Schietvelden;
» Turnhouts Vennengebied;
» Kempense Kleiputten;
» Bos en Hei;
» Kalmthoutse Heide;
» Fortengordels.
Binnen het projectgebied van het windpark bevinden zich alleen de Natura 2000-gebieden Biesbosch en
Hollandsch Diep. Hiervan ligt alleen oppervlaktewater binnen het projectgebied. Omdat geen
windturbines in het water geplaatst worden, is met zekerheid te zeggen dat geen areaal verlies optreedt
van deze Natura 2000-gebieden. Daarnaast is geen sprake van relevante emissie van schadelijke stoffen
naar lucht, water en of bodem of van veranderingen in grond- of oppervlaktewateren. De
dichtstbijzijnde habitattypen liggen op meer dan één kilometer afstand van de turbineopstellingen langs
de rijksweg A16. Van verstoring van de typische soorten van de habitattypen is op deze afstand op
voorhand geen sprake.
Een aantal soorten, waarvoor Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied zijn
aangewezen, zijn wel relevant. Het gaat hierbij om de volgende soorten:
Soorten van Bijlage II Habitatrichtlijn
Biesbosch: meervleermuis
Vlaamse N2000-gebieden: diverse vleermuissoorten
Broedvogels:
Hollandsch Diep: alle soorten
Biesbosch: alle soorten
Haringvliet: zwartkopmeeuw, grote stern
Boezems Kinderdijk: purperreiger
Veerse Meer: aalscholver
Krammer-Volkerak: lepelaar, zwartkopmeeuw kleine mantelmeeuw
Niet-broedvogels:
Hollandsch Diep: alle soorten
Biesbosch: alle soorten
Donkse Laagten: brandgans, kolgans
Haringvliet: aalscholver, kolgans, dwerggans, grauwe gans, brandgans, wilde eend
Krammer-Volkerak: aalscholver, grauwe gans, brandgans, wilde eend
Kampina ä
Oisterwijkse Vennen: taigarietgans
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Gebiedsbescherming - Natuurnetwerk Brabant (NNB)

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) worden aangewezen in de
provinciale verordening. Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen
deze gebieden in beginsel geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. De begrenzing
van het NNB in relatie tot het plangebied en de bestaande windturbines, is weergegeven in figuur 5.3.
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Figuur 5.3 NatuurNetwerk Brabant binnen projectgebied
Soortenbescherming

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:
a. soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;
b. soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;
c. de soorten die worden beschermd in de Verdragen van Bern en Bonn; en
d. de bescherming van overige soorten.
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk doden, vernielen of
beschadigen van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn.
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen
Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan
moet worden om ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien
direct voort uit de Vogelrichtlijn.
Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing
verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening
van ontheffing of vrijstelling zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten (art. 3.10 Wnb). De overige soorten
zijn opgenomen in de bijlage onder de onderdelen A en B bij de Wnb. GS kan ontheffing verlenen van
deze verboden. Verder kan bij provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De
noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan voor deze soorten ook verband houden met handelingen in
het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden.
5.4.2 Onderzoek
In het kader van de ontwikkeling van het project Windenergie A16 is onderzoek gedaan naar de effecten
van de ontwikkeling op beschermde soorten (flora en fauna) en de Natura 2000-gebieden. Ten aanzien
van de soortenbescherming worden voor het windpark alleen effecten verwacht op vogels en
vleermuizen. Op overige beschermde soorten (flora en fauna) wordt een effect als gevolg van het
windpark op voorhand uitgesloten.
De effecten op vogels kunnen bestaan uit:
» verstoring in de aanlegfase;
» verstoring in de gebruiksfase;
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»
»

sterfte in de gebruiksfase;
barrièrewerking in de gebruiksfase.

Deze effecten op vleermuizen kunnen bestaan uit:
» aantasting van verblijfplaatsen in gebouwen of bomen in de aanlegfase (inclusief doorsnijding van
vliegroutes en vernietiging essentieel foerageergebied);
» verstoring van verblijfplaatsen in de aanlegfase;
» sterfte in de gebruiksfase.
Effecten op vogels in aanlegfase
Voor vogels is het gedurende de werkzaamheden vanwege de fasering van de aanleg-werkzaamheden
(inclusief de sloop van de bestaande windturbines) mogelijk om elders in (de directe omgeving van) het
plangebied en omgeving een alternatieve foerageer- of rustplek te benutten als ze tijdens een bepaalde
fase op een bepaalde plek verstoord worden. Er is daarom geen sprake van wezenlijke verstoring: vogels
zullen (de directe omgeving van) het plangebied niet verlaten zodat in dit geval ook geen verslechtering
van de kwaliteit van het leefgebied optreedt.
Globaal overzicht aanvaringsslachtoffers onder vogels in gebruiksfase
Op basis van deskundigenoordeel wordt voor het noordelijk deel van het plangebied en omgeving
(kleigronden) het aantal slachtoffers in het project Windenergie A16 in de ordegrootte van het
gemiddelde van 15 slachtoffers per windturbine per jaar aangehouden. Voor het zuidelijk deel
(zandgronden) van het plangebied het project Windenergie A16 wordt het aantal slachtoffers in dit deel
van het project Windenergie A16 in de ordegrootte van maximaal 10 slachtoffers per windturbine per
jaar aangehouden.
Dat leidt voor het windpark tot het overzicht van aanvaringsslachtoffers bij vogels zoals weergegeven in
tabel 5.4.
Tabel 5.4 Aantallen verwachte jaarlijkse aanvaringsslachtoffers bij vogels
Aanvaringsslachtoffers vogels
N turbines
15/sl/įr

17

N slachtoffers

255

N turbines
10/sl/jr

11

N slachtoffers

110

Totaal N slacht
offers per jaar

365

Aanvaringsslachtoffers N2000 broedvogels in gebruiksfase:
De lepelaar die op Sassenplaat in het Hollandsch Diep broedt, foerageert hooguit met enkel exemplaar
in het plangebied. Uitgaande van deze gegevens zal de lepelaar hooguit incidenteel slachtoffer worden
van een aanvaring met een windturbine van het project Windenergie A16 ^1 slachtoffer per jaar). De
kluut heeft geen binding met het plangebied. Het optreden van aanvaringsslachtoffers van broedvogels
van kluut van het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep is daarom uitgesloten.
Een enkel paartje van de blauwborst, ijsvogel en enkele paren rietzangers broeden langs de zuidoever
van het Hollandsch Diep (binnen het Natura 2000-gebied Biesbosch). Er zijn geen effecten op deze
soorten omdat deze vogels geen directe binding met het plangebied hebben. Het optreden van
aanvaringsslachtoffers van broedvogels van blauwborst, ijsvogel en rietzanger van het Natura 2000gebied Biesbosch is daarom uitgesloten. De snor, roerdomp en het porseleinhoen hebben geen binding
met het plangebied en het optreden van aanvaringsslachtoffers van deze broedvogels van het Natura
2000-gebied Biesbosch is daarom uitgesloten.
In het zomerhalfjaar jagen met regelmaat één of enkele bruine kiekendieven in het noordelijk deel van
het plangebied. Mogelijk zijn deze vogels afkomstig uit de Biesbosch. Kiekendieven hebben een relatief
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lage aanvaringskans en zullen hooguit incidenteel slachtoffer worden van een aanvaring met een
windturbine van het project Windenergie A16 ^1 slachtoffer per jaar).
Hooguit een enkel exemplaar van de aalscholver (toen de kolonie nog groot was) zal geregeld
gefoerageerd hebben in het plangebied. De aalscholver is niet of nauwelijks als aanvaringsslachtoffer
aangetroffen. Uitgaande van deze gegevens zullen de aalscholvers hooguit incidenteel slachtoffer
worden van een aanvaring met een windturbine van het project Windenergie A16 ^1 slachtoffer per
jaar).
Andere soorten broedvogels waar Natura 2000-gebieden in de omgeving voor zijn aangewezen komen
niet of hooguit incidenteel in het plangebied voor. Van deze soorten vallen geen of hooguit incidenteel
aanvaringsslachtoffers.
Aanvaringsslachtoffers 'overige broedvogels' in gebruiksfase
In (de omgeving van) het plangebied zijn kolonies van blauwe reiger, huiszwaluw, boerenzwaluw en roek
aanwezig. Gezien de afstand van deze kolonies tot het project Windenergie A16 en de beperkte
aantallen in de kolonies zullen de aantallen vliegbewegingen van deze vogels door de lijnopstellingen
van het project Windenergie A16 beperkt zijn. Broedvogels van deze kolonies zullen hooguit incidenteel
slachtoffer worden van een aanvaring met een windturbine in het plangebied.
De kleine mantelmeeuw en in mindere mate de zilvermeeuw vliegen in de broedtijd dagelijks (vooral)
door het noordelijke deel van het plangebied. Voor de kleine mantelmeeuw worden op basis van het
Flux-Collison Model 8 aanvaringsslachtoffers per jaar voorspeld, voor de zilvermeeuw 4
aanvaringsslachtoffers. Voor de talrijk voorkomende kleine mantelmeeuw vallen jaarlijks enkele
tientallen aanvaringsslachtoffers, van de zilvermeeuw enkele. Van de visdief worden geen regelmatige
vliegbewegingen verwacht door het plangebied. De visdieven van de kolonies van Moerdijk, Sassenplaat
en Biesbosch foerageren veelal in die gebieden zelf. Binnen het plangebied komen nauwelijks visdieven
voor. Van deze soort vallen geen of hooguit op incidentele basis aanvaringsslachtoffers.
In en nabij het plangebied komen vooral algemene soorten van het open en halfopen agrarisch
landschap voor. Voor veel van de algemene soorten en soorten van de Rode Lijst is het aanvaringsrisico
over het algemeen verwaarloosbaar klein, omdat ze weinig risicovolle vliegbewegingen door het
geplande windpark maken. Lokale broedvogels zijn meestal ook goed bekend met de omgeving en de
risico's ter plaatse. Soorten waarvan jaarlijks enkele aanvaringsslachtoffers voorzien kunnen worden,
zijn kievit en scholekster en in Rooskensdonk ook grutto. Deze soorten broeden met vele tientallen
broedparen in het plangebied. Tijdens baltsvluchten heeft deze soort een verhoogd risico op een
aanvaring met een windturbine. De verschillende soorten roofvogels (buizerd, bruine kiekendief,
wespendief, sperwer, havik, slechtvalk, boomvalk) worden relatief weinig gevonden als
aanvaringsslachtoffer. Daarnaast zijn de absolute aantallen vogels die het betreft klein, waardoor het
aantal vliegbewegingen door het windpark beperkt zal zijn. Van het totaal aantal aanvaringslachtoffers
dat voor de windturbines op jaarbasis is berekend zal een zeer beperkt aandeel lokale broedvogels (alle
soorten samen) betreffen.
Voor het merendeel van de broedvogelsoorten in en nabij het plangebied gaat het op jaarbasis om
incidentele slachtoffers. Broedvogelsoorten waarvoor op jaarbasis meer dan incidenteel een slachtoffer
valt, zijn soorten met een grote actieradius en soorten die geregeld in de hogere luchtlagen verkeren,
zoals bijvoorbeeld veldleeuweriken, spreeuwen en gierzwaluwen, en soorten die in het donker
foerageer- en of baltsvluchten maken, zoals bijvoorbeeld de hiervoor genoemde kievit. Het gaat hierbij
per soort om hooguit enkele aanvaringsslachtoffers op jaarbasis.
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Aanvaringsslachtoffers N2000 niet-broedvogels in gebruiksfase
De kolgans, grauwe gans en brandgans kunnen geregeld met grote aantallen in het winterhalfjaar in het
noordelijk deel van het plangebied en omgeving foerageren. Deze soorten kunnen overnachten in onder
andere het Hollandsch Diep en Biesbosch. De brandgans is de talrijkste soort in het plangebied, de
grauwe gans en kolgans komen met wat kleinere aantallen voor. Uit het veldonderzoek naar
vliegbewegingen is gebleken dat ganzen in grote aantallen door het plangebied kunnen vliegen.
Voor de grauwe gans, kolgans en brandgans is met behulp van het Flux-Collison Model een
soortspecifieke berekening gemaakt van het aantal slachtoffers voor het project Windenergie A16. Het
berekende aantal aanvaringsslachtoffers komt voor de grauwe gans uit op 3 slachtoffers per jaar.
Hiervan worden 2 slachtoffers gerekend tot het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep en 1 slachtoffer tot
het Natura 2000-gebied Biesbosch. Voor de kolgans en brandgans is ieder 1 slachtoffer per jaar
berekend. Deze worden gerekend tot het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep.
De smient en wilde eend kunnen geregeld met kleine aantallen vogels in het winterhalfjaar in het
noordelijk deel van het plangebied foerageren. Deze soorten kunnen rusten het Hollandsch Diep en
Biesbosch. Voor de smient en wilde eend is met behulp van het Flux-Collison Model een soortspecifieke
berekening gemaakt van het aantal slachtoffers voor het VKA. Het berekende aantal
aanvaringsslachtoffers komt voor zowel de smient als wilde eend uit op 3 slachtoffers van iedere soort
per jaar. Hiervan worden 2 slachtoffers gerekend tot het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep en 1
slachtoffer tot het Natura 2000-gebied Biesbosch.
De krakeend en kuifeend van het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep komen met slechts kleine
aantallen voor in de kleipolders. Van deze soorten vallen geen of hooguit incidenteel
aanvaringsslachtoffers. De alternatieven zijn hier niet onderscheidend in.
Andere soorten niet-broedvogels waar Natura 2000-gebieden in de omgeving voor zijn aangewezen
komen niet of hooguit incidenteel in het plangebied voor, van deze soorten worden geen of hooguit
incidenteel aanvaringsslachtoffers voorspeld.
Aanvaringsslachtoffers 'overige niet-broedvogels' in gebruiksfase
Andere soorten watervogels die niet aangewezen zijn voor Natura 2000-gebieden komen veelal hooguit
met kleine aantallen in het plangebied voor. Van de meeste soorten vallen geen of hooguit incidenteel
aanvaringsslachtoffers. Van de wat talrijkere soorten als meeuwen (kokmeeuw, stormmeeuw) en
steltlopers (kievit, wulp) kunnen jaarlijks respectievelijk één of enkele tientallen en een tiental
aanvaringslachtoffers vallen.
Verstoring vogels in de gebruiksfase
Verstoring van leefgebied van broedvogels, waar Natura 2000-gebieden in de omgeving voor zijn
aangewezen, is niet aan de orde. Bomen in de omgeving van de turbines van het windpark zijn in 2017
globaal onderzocht. Bij in totaal 12 turbines liggen binnen 100 m afstand in potentie geschikte bomen
voor vogels met een jaarrond beschermde nestplaats. Het windpark heeft zeer weinig risico op het
verstoren van broedvogels van de Rode Lijst. Alle turbines staan buiten waardevol gebied voor Rode Lijst
soorten. Voor de overige soorten broedvogels zijn effecten als gevolg van verstoring niet aanwezig.
Verstoring van leefgebied van niet-broedvogels, waar Natura 2000-gebieden in de omgeving voor zijn
aangewezen, is niet uit te sluiten. Echter zijn er de effecten op het behalen van de
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden uitgesloten.
Andere soorten watervogels die niet aangewezen zijn voor Natura 2000-gebieden komen veelal hooguit
met kleine aantallen in het plangebied voor. Voor deze soorten is daarom geen sprake van een zeer
grote verstoring van het leefgebied. De turbinelocaties verschillen niet wezenlijk in aantrekkelijkheid
voor deze watervogels; en is daarom vanuit gegaan dat weinig verschil aanwezig is tussen de aantallen
van de overige watervogels in en nabij de verschillende turbinelocaties.
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Barrièrewerking vogels in de gebruiksfase
Het plangebied ligt niet binnen belangrijke vliegroute van broedvogels tussen foerageer- en
broedgebieden. De vliegroutes van broedende meeuwen in Moerdijk en Sassenplaat en watervogels
door het plangebied lopen voornamelijk in het noordelijk deel van het plangebied. Geen van de
alternatieven heeft lange lijnopstellingen die dwars op deze vliegroutes liggen en kunnen geenszins een
barrière vormen voor deze meeuwen en watervogels. De lijnopstellingen zijn tamelijk kort van aard en
bovendien is de minimale afstand tussen de turbines 400 meter. Zeker een deel van de vogels kan met
een dergelijke afstand eenvoudig tussen de turbines door vliegen. Effecten als gevolg van
barrièrewerking zijn niet aanwezig.
Effecten op vleermuizen in aanlegfase
Voor het windpark is in 2017 het voorkomen van paarverblijfplaatsen en de potentie voor het
voorkomen van kraamverblijfplaatsen onderzocht. Op zes locaties nabij ^50 m afstand van) de
turbinelocaties zijn potenties voor kraamverblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig. Op één locatie nabij
een geplande turbinelocatie is mogelijk een paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aanwezig.
Op deze locaties is het mogelijk dat sprake is van verstoring van verblijfplaatsen van vleermuizen.
Effecten op vleermuizen in gebruiksfase
Voor het windpark zijn de turbinelocaties in twee verschillende categorieën ingedeeld, op basis van het
voorspelde aantal aanvaringsslachtoffers. Deze locaties zijn: locaties die nabij bos, bomen en andere
aantrekkelijke landschapselementen liggen (5 slachtoffers per turbine per jaar) en locaties die in open
agrarisch landschap staan (1 slachtoffer per turbine per jaar). Voor het project Windenergie A16 worden
in totaal jaarlijks 36 aanvaringsslachtoffers van vleermuizen voorspeld. Op basis het veldonderzoek naar
gebiedsgebruik van vleermuizen in 2017 kan de soortensamenstelling van de te verwachten
aanvaringsslachtoffers bepaald worden. Het totaal van 36 slachtoffers bestaat uit 33 slachtoffers van de
gewone dwergvleermuis en de rest uit ruige dwergvleermuis (2) en rosse vleermuis (1). Omdat geen
directe relatie bestaat tussen de vleermuizen in Vlaamse Natura 2000-gebieden en het plangebied, zijn
geen effecten als gevolg van de aanleg en het gebruik van het project Windenergie A16 aanwezig.
Effecten op habitattypen N2000-gebieden
Verslechtering van de kwaliteit van natuurlijke habitats in nabijgelegen Natura 2000-gebieden als gevolg
van de aanleg en het gebruik van het project Windenergie A16 is op voorhand met zekerheid
uitgesloten.
Effecten op flora, vissen, ongewervelden, amfibieën en reptielen
In 2017 zijn tijdens veldonderzoek de turbineposities van het windpark in het veld onderzocht op
potentie voor beschermde flora. Geen van de locaties van het windpark biedt potentie voor beschermde
flora. Ten aanzien van het windpark is van beschermde soorten geen sprake van overtreding van
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.
Geen van de locaties van het windpark biedt potentie voor beschermde ongewervelden. De kans op
effecten op ongewervelden wordt voor het project Windenergie A16 als nihil beschouwd. Voor de
beschermde soorten is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen van de Wet
natuurbescherming.
De kans op effecten op vissen wordt voor het VKA van het project Windenergie A16 als nihil beschouwd.
Voor de beschermde soorten is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen van de Wet
natuurbescherming.
Geen van de turbineposities van het windpark biedt potentie voor amfibieën en reptielen. De kans op
effecten op amfibieën en reptielen wordt voor het project Windenergie A16 als nihil beschouwd. Voor
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de beschermde soorten is geen sprake van overtreding van verbodsbepalingen van de Wet
natuurbescherming.
Effecten op grondgebonden zoogdieren
In 2017 zijn tijdens veldonderzoek de locaties van het VKA nader in het veld onderzocht voor potentie
voor beschermde grondgebonden zoogdieren. Op twee turbinelocaties van het windpark is potentie
voor verblijfplaatsen van de gewone eekhoorn, steenmarter, hermelijn, bunzing en/of wezel aanwezig.
Het VKA kan leefgebied (foerageergebied, voortplantingsplaatsen) van deze soorten omvatten. Voor
deze soorten is een ontheffing van verbodsbepalingen (artikel 3.10 lid 1b) van de Wet
natuurbescherming aangevraagd. Gezien de aard van de gevolgen en de mogelijkheid tot het treffen van
mitigerende maatregelen is de verwachting dat deze ontheffing zal worden verleend.
Overige beschermde gebieden
NatuurNetwerk Brabant (NNB)

Op basis van het tweede lid van artikel 5.6 van de Verordening Ruimte moet bij verspreiding van geluid
van windturbines binnen gebieden die zijn aangewezen in het kader van NNB, worden nagegaan of
sprake is van aantasting de ecologische waarden en kenmerken van het betreffende NNB-gebied.
Effecten moeten worden beperkt, resterende negatieven effecten moeten worden gecompenseerd.
Het windpark is gelegen buiten de door de provincie aangewezen NNB-gebieden. Wel vindt bij drie
turbinelocaties overdraai van de rotor plaats over gronden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk
Brabant en ecologische verbindingszones.
In het akoestisch onderzoek bij het MER is specifiek gekeken naar de verstorende effecten op gebieden
die deel uitmaken van het NNB als gevolg van de nieuwe windturbines (zie bijlage H bij het MER). Als
gevolg van de nieuwe windturbines zal de geluidsbelasting op een deel van de gronden die deel
uitmaken van het NNB enigszins toenemen. De mate waarin dat gebeurt, hangt voorts af van de
feitelijke geluidsbelasting die optreedt als gevolg van de nieuwe windturbines. Dat is weer afhankelijk
van het uiteindelijk te bouwen windturbinetype, maar uit het verrichte natuuronderzoek is gebleken dat
de effecten op het NNB vrijwel nihil zijn.
Op basis van de vergunningaanvragen van de ontwikkelaars is nader onderzoek gedaan naar de omvang
van het areaal aan NNB-gebied dat uiteindelijk verstoord wordt. Hiervoor is als bijlage H bij het MER
geluidsonderzoek gedaan naar het gebied waar de geluidsbelasting hoger ligt dan 42 dB(A) voor
bosgebieden en 45 dB(A) voor open landschap als gevolg van de windturbines. Hierbij is rekening
gehouden met de gebieden waar door bestaande geluidsbronnen (weg- en railverkeer) al een hogere
geluidsbelasting geldt. De gebieden waarvoor een normoverschrijding heeft een oppervlak van 20,9
hectare. Op basis van de provinciale compensatieregeling geldt dat 1/3 van het verstoord oppervlak
moet worden gecompenseerd. Voor het totale windpark geldt een compensatieplicht van 3,9 hectare.
Overeenkomstig de Verordening Ruimte van de provincie is met de betreffende ontwikkelaars een
overeenkomst gesloten om de benodigde financiële compensatie zeker te stellen.
Per saldo wordt daarom geoordeeld dat de beperkte effecten die samenhangen met het overdraaien
van rotoren over gronden die deel uitmaken van het NNB aanvaardbaar zijn. Het belang van het
opwekken van duurzame energie dat wordt gediend door het toestaan van deze overdraai, staat in
verhouding tot de beperkte effecten op de NNB. Alternatieve locaties voor de windturbines binnen het
plangebied die deze effecten verder zouden kunnen beperken zijn in het MER bij dit inpassingsplan
onderzocht en blijken niet voorhanden te zijn. De effecten van de beperkte mate van overdraai over
NNB worden voorts gecompenseerd. Dat is ook vastgelegd in de anterieure overeenkomsten die met de
ontwikkelaars zijn gesloten.
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5.4.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusies
Uit de onderzoeken bij het MER blijkt dat voor het project Windenergie A16 geen significante negatieve
effecten zijn te verwachten op de aangewezen beschermde dier- en plantensoorten. Dat geldt zowel in
de aanleg- als de gebruiksfase. Wel is het zo dat als gevolg van de komst van de nieuwe windturbines
mogelijk aanvaringsslachtoffers kunnen optreden bij beschermde vogel- en vleermuissoorten. Voor het
ontstaan van deze aanvaringslachtoffers is het aanvragen van een natuurvergunning- en ontheffingen
nodig op grond van de Wnb.
De natuurvergunningen en -ontheffingen voor het project zijn ambtshalve aangevraagd door de
provincie Noord-Brabant. Voor deze besluiten geldt dat de resultaten van aanvullend veldonderzoek dat
in het voorjaar van 2018 is uitgevoerd, zijn verwerkt in een ontwerp van de vergunningen en
ontheffingen die zijn gepubliceerd. Voor vaststelling van het inpassingsplan hebben Provinciale Staten
van Noord-Brabant daarvan kennis genomen. Het is op basis van de uitkomsten van het MER, de notitie
oriëntatiefase noordelijke inrichtingen en de soortentoets de verwachting dat deze natuurvergunningen
en -ontheffingen ook verleend gaan worden. Daarmee staat het aspect ecologie de uitvoering van dit
plan niet in de weg.
Dat door de gekozen turbineopstelling ter plaatse van drie turbines rotoren over gronden die deel
uitmaken van het NNB heen draaien wordt desondanks aanvaardbaar geacht. Het belang van het
opwekken van duurzame energie dat wordt gediend door het toestaan van deze overdraai, staat in
verhouding tot de beperkte effecten op de NNB. Alternatieve locaties voor de windturbines binnen het
plangebied die deze effecten verder zouden kunnen beperken zijn in het MER bij dit inpassingsplan
onderzocht en blijken niet voorhanden te zijn. De effecten van de beperkte mate van overdraai over
NNB worden voorts gecompenseerd. De compensatieopgave bedraagt 3,9 hectare. Overeenkomstig de
Verordening Ruimte van de provincie is met de betreffende ontwikkelaars een overeenkomst gesloten
om de benodigde financiële compensatie zeker te stellen.
Vertaling in bestemmingsregeling
Het aspect ecologie behoeft geen vertaling in de planregeling.

5.5

Archeologie en cultuurhistorie

5.5.1 Toetsingskader
Rijksbeleid
Van Monumentenwet en de Wet op de archeologische monumentenzorg naar Erfgoedwet

Het Verdrag van Malta heeft in Nederland geresulteerd in een ingrijpende herziening van de
Monumentenwet uit 1988, die op 1 september 2007 met de Wet op de archeologische
monumentenzorg van kracht is geworden. Hiermee zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Malta in
de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In de nieuwe wetgeving is de bescherming van het
archeologische erfgoed, de inpassing hiervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van het
archeologische onderzoek geregeld.
Daarnaast is het 'de verstoorder betaalt'- principe in de wet verankerd. In verband met dit principe
regelt de wet ook de te volgen procedures en de financiering van archeologisch (voor)onderzoek en het
eigendom en beheer van archeologische vondsten.
De bescherming van de archeologische waarden is onder andere vertaald in een Indicatieve Kaart
Archeologische Waarden (IKAW) op zowel nationaal als provinciaal niveau. Deze IKAW laat zien hoe
groot de 'trefkans' is om iets archeologisch waardevols aan te treffen. Op de Archeologische
Monumenten Kaart (AMK) staan terreinen waarvan bekend is dat ze daadwerkelijk een archeologische
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waarde hebben. De betrokken gemeenten hebben op basis van de provinciale IKAW en de AMK een
beschermende regeling opgenomen in hun bestemmingsplannen.
Inmiddels is de Erfgoedwet in werking getreden. De verplichtingen voor het vertalen van de provinciale
IKAW en de AMK naar bestemmingsplannen is daarmee uitgewerkt. In de Erfgoedwet is daarom enkel
volstaan met opnemen van een regeling voor het doen van opgravingen in archeologische
monumenten. De planologische vertaling van de IKAW en AMK zal te zijner tijd naar de Omgevingswet
worden overgeheveld. Op grond van het vijfde lid van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) is het verplicht om in een ruimtelijk plan aandacht te besteden aan de wijze waarop met de
bescherming van archeologische monumenten en waardevolle restanten in het plan is omgegaan.
5.5.2
Onderzoek
Op basis van de vergunningaanvragen is een bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek
uitgevoerd op alle locaties waar een windturbine geprojecteerd is. Voor al deze locaties is een
bureauonderzoek uitgevoerd waarbij een gespecificeerde archeologische verwachting (lage, middelhoge
of hoge trefkans op archeologische waarden) werd opgesteld door gebruik te maken van beschikbare
bronnen zoals ARCHIS, de beleidskaarten van de betreffende gemeenten, de Cultuurhistorische
Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant, het AHN, historische atlassen, literatuur over geologie,
geomorfologie en bodemopbouw en diverse websites.
Uit het bureauonderzoek blijkt dat geen archeologische monumenten in de deelgebieden liggen en dat
geen archeologische vondsten gedaan zijn. Het verkennend booronderzoek is uitgevoerd om vast te
stellen of de bodemopbouw binnen een deelgebied nog intact was en daarmee uitspraken te doen over
de conditie van een eventueel aanwezige archeologische vindplaats. Daarnaast zou het mogelijk zijn dat
al archeologische indicatoren zoals een leeflaag of vondsten aangetroffen zouden worden.
Op grond van de resultaten van het archeologisch is het doen van vervolgonderzoek noodzakelijk op de
turbinelocaties Moerdijk B-1, B-2, Drimmelen B-4, B-5, Breda D-2 en D-3, E-5 en Zundert E-3. Voor deze
locaties is in het inpassingsplan (voor zover gelegen binnen de enkelbestemming voor de windturbines)
een archeologische dubbelbestemming opgenomen. Deze regeling is daarbij afgestemd op het
provinciale archeologiebeleid.
5.5.3
Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusies
Uit het tot op heden verrichte archeologisch vooronderzoek blijkt dat voor enkele turbineposities een
hoge verwachtingswaarde geldt voor het aantreffen van archeologisch waardevolle resten. Een negatief
effect op de fysieke staat van de verwachte archeologische waarden kan daarmee niet uitgesloten
worden. Bij de voorbereiding van het ontwerp van dit inpassingsplan is nader onderzoek gedaan naar de
turbinelocaties. Daaruit blijkt voor een aantal turbinelocaties een middelhoge of hoge
verwachtingswaarde. In het inpassingsplan is voor deze locaties een beschermingsregeling opgenomen.
Gezien de aard van de archeologische waarden is in de uitvoering altijd maatwerk mogelijk. Hierdoor
vormt het thema archeologie geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het inpassingsplan.
Vertaling in bestemmingsregeling
In de planregeling is voor de hiervoor genoemde turbinelocaties een dubbelbestemming opgenomen
waaraan een beschermde regeling is gekoppeld die is gebaseerd op het provinciale archeologiebeleid.
Het doen van bouw- en graafwerkzaamheden op deze turbinelocaties kan uitsluitend plaatsvinden
nadat een archeologisch veldonderzoek is uitgevoerd.
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5.6

Landschap

5.6.1 Toetsingskader
Beeldkwaliteitsvisie het project Windenergie A16
In het kader van de ontwikkeling van het windpark is door Bosch&Slabbers een beeldkwaliteitsvisie
opgesteld. Hierin is het West-Brabantse landschap beschreven en zijn landschappelijke uitgangspunten
en ontwerpprincipes opgenomen.
Kernkwaliteiten

Op het hoogste schaalniveau is er een duidelijke drieslag in het landschap te herkennen:
» Het landschap van de zeekleipolders. Dit is het landschap van de stoere maat, de lange lijnen, de
verre zichten. Stoer, weids en transparant. Dit landschap wordt bepaald door polders en dijken,
dooraderd door de rivier de Mark, geflankeerd door het Hollandsch Diep. Hier beleeft men de
ruimte, kan men ver van zich afkijken, ziet men wolkenluchten hoog overdrijven. Dit is een man
made, stelselmatig ingericht en ingedeeld, monumentaal landschap. De Mark vormt hiervan de min
of meer natuurlijke begrenzing.
» Het landschap van de stad. Hier wordt de oorspronkelijke landschappelijke onderlegger 'overruled'
door de (nabijheid van de) stedelijke ontwikkeling. Het silhouet van de stad en alles wat daaraan is
verbonden, van bedrijventerreinen tot logistiek apparaat, inclusief snelwegen, spoorlijnen en
geluidsschermen, tekent het landschap. Dit is het meest dynamische landschap, waar de
ontwikkeling meer 'foot-loose' heeft plaatsgevonden en wat wordt gekenmerkt door visuele drukte.
» Het landschap van het zand. Dit is een organisch ontwikkeld landschap, getekend door een
bescheiden reliëf, dooraderd door kleine beeklopen en turfvaarten. Dit biedt een overwegend
kleinschalig landschap met een fijnmazig mozaïek van akkercomplexen, natuurgebieden,
(boom)kwekerijen, dorpen en buurtschappen. Dit is een meer ingetogen, subtiel landschap, het
landschap van de kleine maat, van geborgenheid.
Daarnaast wordt het gebied gekenmerkt door de nieuwe tijd. A16 en HSL vormen, tezamen met de
begeleidende geluidsschermen en beplantingen, een sterke infrastructurele bundel die als autonome
toevoeging over het onderliggend landschap zijn geprojecteerd. Deze bundel vormt als schakel tussen
Antwerpen en Rotterdam tevens de 'poort tot Nederland'. Dagelijks maken tienduizenden mensen
gebruik van deze bundel, passeren zij via deze bundel het onderliggende en aanliggend landschap.
Het complex van Moerdijk met zijn talloze lampjes of de zacht aangelichte HSL-brug over het Hollandsch
Diep dragen bij aan het beeld van 'de nieuwe tijd' evenals de Amercentrale bij Geertruidenberg met
haar web aan hoogspanningsmasten die van verre zichtbaar zijn. Door de aanwezigheid van
geluidswerende voorzieningen is over grote lengten het zicht op de weg en de HSL gericht. Waar men
wel zicht op het landschap heeft maakt de snelheid dat de beleving op hoofdlijnen plaatsvindt.
De gebruikers van de A16, het spoor en de HSL beleven het landschap en de omgeving met een snelheid
variërend tussen de 80 en 130 (en zelfs meer dan 200) kilometer per uur. Omwonenden, recreanten en
werkenden beleven het landschap met een lagere snelheid van +0 tot 80 kilometer per uur.
Op hoofdlijnen zijn vanaf de A16 van noord naar zuid drie sferen te onderscheiden:
» het noordelijk deel, dit biedt met name naar het westen nog zicht op het Brabant van de kleipolders
en de technologie van Moerdijk;
» het middendeel, gedomineerd door de nabijheid van de stad met geluidsschermen en een select
aantal gebouwen dat zich toont naar de weg (Landmacht, IKEA);
» het zuidelijk deel, waar men nog het mozaïek van het zand ervaart.
Op basis van deze beschrijving wordt het windpark getoetst op de volgende onderdelen:
» Landschappelijke eenheden
» Aansluiting bij het energielandschap A16
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»
»
»
»
»

Configuratie en herkenbaarheid
Belevingswaarde vanaf de infrabundel
Belevingswaarde vanuit de omgeving
Gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde
Obstakelverlichting

5.6.2 Onderzoek
In het windpark worden de nieuwe windturbines geconcentreerd rondom knooppunten. Door deze
concentratie zorgen ze voor een markering van de infrabundel A16/HSL. Ze vormen als het ware de
'toegangspoorten' voor de weggebruiker komend vanuit de aangrenzende snelwegen. Eveneens liggen
enkele turbineposities gekoppeld aan bestaande en geplande werklandschappen. Daarnaast draagt de
koppeling van turbineconcentraties aan deze werklandschappen bij aan het duurzame imago. Ze
behoren samen tot een nieuwe laag in het landschap, die van de duurzame werklandschappen.
De belangrijkste landschappelijke kwaliteit van het windpark komt voort uit de ruime landschappelijke
vides die ontstaan tussen de verschillende clusters. Deze kwaliteit, waarbij grote delen van het
plangebied ontzien worden van windenergie, geldt zowel voor de omgeving/omwonenden als voor de
weggebruiker. De afzonderlijke opstellingen worden door de aanwezigheid van de ruime vides duidelijk
herkenbaar en leesbaar. De woonkernen bevinden zich in deze vides. Geen enkele kern wordt omsloten
door bestaande of nieuwe windturbines.
Landschappelijke eenheden
Het windpark vrijwaart de waardevolle landschapsstructuren van Trippelenberg en Mastbosch van
windenergie. Ter hoogte van knooppunt Galder worden grenzend aan het Mastbosch drie turbines
opgericht. Het karakter van besloten landschapsbeeld Mastbosch wordt niet substantieel beïnvloed. Het
bestaande karakter blijft behouden bij het oprichten van de 3 turbines bij knooppunt Galder. Ook
Weimeren/Rooskensdonk blijft gevrijwaard van windenergie, het behoud zijn kwaliteit: het
onbebouwde karakter. De plaatsing van turbines aan beide zijde van deze gebieden heeft echter wel
invloed op de weidsheid van het gebied.
Aansluiting bij de infrabundel A16/HSL
De opstellingen bevinden zich binnen de zone van 1 kilometer ter weerszijden van de A16, waardoor ze
aansluiting zoeken bij het lineaire karakter van de infrabundel. Door de snelwegknooppunten te
accentueren met windenergie wordt een extra dimensie aan het infralandschap toegevoegd. Er
ontstaan poorten naar het tracé van de A16. Ondanks de grote onderbreking van het stedelijk landschap
van Breda-Prinsenbeek zorgt de gelijkmatige verdeling van de clusters over het lengtetracé van de A16
voor een sterkere identiteit van het autonome karakter van de infrabundel.
Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling
De opstelling nabij knooppunt Klaverpolder is opgebouwd uit een korte en een lange lijn, die zuidelijk
hetzelfde startpunt kennen. Hierdoor ontstaat in zijn totaliteit een wat onevenwichtig cluster. De
onregelmatige tussenafstanden tussen de turbines doet daarnaast afbreuk aan de leesbaarheid van
deze lijnopstellingen en zorgt voor een enigszins onrustig landschapsbeeld. Met name de twee
noordelijke turbines komen vanuit verschillende standpunten enigszins los te staan.
De opstelling nabij knooppunt Zonzeel bestaat uit twee herkenbare, fraai uitgevoerde, korte lijnen met
een quasi gelijk start/eindpunt. De twee turbines ten zuidoosten van deze lijnen vallen duidelijk buiten
de opstelling en doen afbreuk aan de leesbaarheid en daarmee de herkenbaarheid.
Knooppunt Galder wordt gemarkeerd door een compacte driehoekopstelling met een gelijke onderlinge
afstand. Dit levert een leesbare opstelling ter hoogte van het knooppunt.
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De huidige windturbines op en rondom Hazeldonk vormen reeds een onsamenhangende wolkopstelling
van verschillende turbines en hoogtes, met name de Belgische turbines. De aanvulling van het
bestaande cluster is grotendeels compact uitgevoerd en bouwen voort op de bestaande situatie.
Belevingswaarde vanaf de infrabundel
De nieuwe turbineconcentraties bestaan grotendeels uit compacte opstellingen met een vrij
gelijkmatige tussenafstand. De opstellingen bevinden zich aan beide zijden van de infrabundel waardoor
het bijzondere belevingsaspect als gevolg van het 'doorkruisen' van het windpark beleefd wordt op twee
knooppunten.
Belevingswaarde vanuit de omgeving
De open ruimte tussen de twee meest noordelijke clusters draagt bij aan het behoud van het open
landschapsbeeld van het zeekleigebied. Er ontstaan een zeer ruime vide die de kernen Zevenbergschen
Hoek en in mindere mate Langeweg ontziet van insluiting door windenergie. Bij de kern Moerdijk
(knooppunt Klaverpolder) staan de turbines consequent ten oosten van de snelwegen. De toevoeging
van windenergie ter hoogte van Hazeldonk heeft plaatselijk invloed op het landschapsbeeld. Door het
gefragmenteerde, vrij besloten landschap van het zand is deze invloed echter beperkt te noemen.
Vooral op grote afstand zullen de hoge turbines, die boven het landschap draaien, het landschapsbeeld
beïnvloeden.
Gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde
Het windpark biedt goede mogelijkheden wat betreft een gefaseerde ontwikkeling. Per knooppunt is het
windpark te realiseren. Het plaatsen van grotere compacte concentraties turbines in het landschap biedt
mogelijkheden voor de komst van nieuwe windparken in het gebied.
Obstakelverlichting
Doordat de windturbineopstelling die in de A16-zone mogelijk wordt gemaakt uit meerdere - weliswaar
middelgrote - clusters bestaat, is toepassing van obstakelverlichting in redelijk grote mate noodzakelijk
om aan de wettelijke norm te voldoen. Het rustige landschapsbeeld wordt enigszins verstoord op een
aantal plekken langs het tracé. In de uitwerking van het verlichtingsplan wordt gestreefd naar een zo
beperkt mogelijke verlichting, zie ook paragraaf 5.11.
5.6.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusie
De nieuwe windturbineopstelling van het project Windenergie A16 voldoet aan de uitgangspunten uit
de voor het windpark opgestelde beeldkwaliteitsvisie.
Vertaling in de bestemmingsregeling
De planregeling bevat de juridisch-planologische vertaling van het voorkeursalternatief en bevat de
regels waaraan de turbineposities, de ashoogte en de rotordiameter van de toekomstige windturbines
moeten voldoen. Hiermee zijn de uitgangspunten uit de beeldkwaliteitsvisie juridisch-planologisch
vertaald en blijvend gewaarborgd.
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5.7

Bodem en water

5.7.1 Toetsingskader
Bodemkwaliteit
Op grond van de Wet bodembescherming dient de kwaliteit van de bodem te worden bewaakt en
dienen verontreinigingen in de bodem te worden voorkomen. Wanneer grond wordt ontgraven of
wordt aangevoerd van of naar het projectgebied is sprake van roering van de bodem en moet worden
voldaan aan de vereisten uit het Besluit bodemkwaliteit. Op grond van het Besluit bodemkwaliteit
worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de af te voeren grond.
Water
Op grond van artikel 3.1.6 lid 1 onder b van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient inzicht te worden
gegeven in de gevolgen voor de waterhuishouding die samenhangen met een ruimtelijke ontwikkeling
die in een inpassingsplan mogelijk wordt gemaakt.
Beleid waterschap Brabantse Delta
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer op basis van de volgende
wettelijke kerntaken: het zuiveringsbeheer, watersysteembeheer, beheer van dijken en beheer van
vaarwegen. Het watersysteembeheer - waaronder grondwater - heeft daarbij twee doelen: zowel de
zorg voor gezond water als de zorg voor voldoende water van voldoende kwaliteit.
Het beleid en de daarmee samenhangende doelen van het waterschap zijn opgenomen in het
waterbeheerplan 2016-2021, wat tot stand is gekomen in samenspraak met de waterpartners. Zo zijn
bijvoorbeeld relevante waterthema's gekoppeld aan de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen in de
regio.
Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende
thema's/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De
Keur en de Legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die
consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de
waterstaatswerken plus bijbehorende beschermingszones liggen, aan welke afmetingen en vorm die
moeten voldoen en wie onderhoudsplichtig is'.

5.7.2 Onderzoek
Bodem
Voor de aanleg van het windpark worden bodemroerende werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van het
vooronderzoek dat in het kader van de ontwikkeling is uitgevoerd, zijn op de locaties waar
grondroerende werkzaamheden worden verricht geen verdachte en/of verontreinigde locaties bekend.
De ingrepen op land zullen geen effect hebben op de bodemkwaliteit.
Waterhuishouding
Grondwater

Grondwateronttrekking in attentiegebieden is zeer ongewenst gezien de kwetsbaarheid van deze
gebieden. Binnen het windpark is dit voor één windturbine aan de orde. Hier kan middels een
bouwvoorschrift in de omgevingsvergunning van de windturbine rekening mee worden gehouden.
Hemelwater

Bij het afvoeren van hemelwater van een nieuw verhard oppervlak groter dan 10.000 m2 op het
oppervlaktewater treedt een watervergunningplicht op waarbij het waterschap gevraagd kan worden of
zij een afweging maakt of de activiteit mag worden uitgevoerd. Het Waterschap heeft reeds aangegeven
dat de activiteit doorgang kan vinden wanneer voldaan wordt aan de compensatieplicht, voor zowel de
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vergunningplichtige inrichtingen, als de inrichtingen die onder de algemene regels vallen. De uitwerking
van de compensatieopgave per inrichting zal voor startbouw ter beoordeling worden voorgelegd aan
het Waterschap.
Waterkering

Alle windturbines in het windpark staan buiten de beschermingszone A van de (primaire, dan wel
regionale) waterkeringen en zijn derhalve niet vergunningplichtig. Vier turbines staan wel binnen de
buffer 'beschermingszone A + werpafstand bij nominaal toerental'. Dit is één turbine bij de waterkering
Hollandsch Diep en drie turbines bij de regionale waterkering van de Mark. De effecten van het plaatsen
van deze windturbines op de betreffende waterkeringen zijn inzichtelijk gemaakt in een kwantitatieve
risicoanalyse (QRA) die als bijlage R bij het MER is opgenomen, daarnaast is een aanvullende berekening
uitgevoerd voor de faalkansen. De resultaten hiervan zijn opgenomen in Bijlage 9 van de plantoelichting.
De uitkomsten van deze onderzoeken laten zien dat de beoogde windturbines leiden tot een verhoging
van de faalkans van de waterkeringen die kleiner is dan 2%. Deze toename voldoet aan de norm van
10% en is daarmee aanvaardbaar.
Waterberging

Voor het windpark is één windturbine voorzien in het waterbergingsgebied, tevens
overstromingsgebied, langs de Mark. Voor het windpark is de afname van waterbergingscapaciteit door
de realisatie van één windturbine met bijbehorende kraanopstelplaats verwaarloosbaar in relatie tot de
totale capaciteit van het waterbergingssysteem rondom de rivier de Mark. Des al niet te min zal voor
deze windturbinepositie compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van
hemelwater tegen te gaan.
Afstemming met de waterbeheerder

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is dit
inpassingsplan aan de waterbeheerder van het plangebied (het waterschap Brabantse Delta) ter
advisering voorgelegd. Het advies van de waterbeheerder, het zogeheten wateradvies, is bij de verdere
uitwerking van dit inpassingsplan betrokken en daar waar van toepassing ook vertaald in deze
plantoelichting.
5.7.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusie
Voor wat betreft het thema water heeft in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) overleg plaats gevonden met het Waterschap Brabantse Delta. De
resultaten van dit overleg zijn in dit inpassingsplan opgenomen en verwerkt.
Vertaling in de bestemmingsregeling
De aspecten bodem en water behoeven geen specifieke vertaling in dit inpassingsplan.

5.8

Externe veiligheid

5.8.1 Toetsingskader
Windturbines zijn geen risicovolle inrichtingen als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi). Omdat wel sprake is van externe veiligheidsrisico's moet aandacht worden besteed aan
ongevalscenario's waarbij (een deel van) de rotor afbreekt, de gondel van de windturbine loskomt of de
windturbine omvalt.
Twee begrippen staan in dit beleidsveld externe veiligheid centraal: het plaatsgebonden risico (PR) en
het groepsrisico (GR).
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Plaatsgebonden risico (PR)
Het PR is omschreven als de kans dat een persoon die gedurende een heel jaar onafgebroken en
onbeschermd op een bepaalde plaats verblijft, ten gevolge van een ongewoon voorval met een
windturbine komt te overlijden. Voor het PR geldt de risicocontour van de kans één op een miljoen per
jaar (10-6 per jaar) als grenswaarde voor kwetsbare objecten. Voor kwetsbare objecten kan van deze
norm niet worden afgeweken. Voor een beperkt kwetsbaar object werkt deze norm slechts als een
richtwaarde waarvan, na een uitgebreide motivering, eventueel wel kan worden afgeweken. Voor
beperkt kwetsbare objecten geldt de kans van één op de honderdduizend per jaar (10-5 per jaar) als
grenswaarde.
Groepsrisico (GR)
Het GR is de cumulatieve kans, grafisch weergegeven in een curve (zogeheten fN-curve), dat een groep
personen van 10, 100 en 1.000 personen tegelijk komt te overlijden als gevolg van een ongewoon
voorval met een windturbine. Het GR is niet wettelijk genormeerd. Uit de toelichting op het
Activiteitenbesluit valt af te leiden dat bij ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden met een
oriënterende waarde waarboven een afweging gemaakt moet worden over de aanvaardbaarheid van de
risico's (Stcr. 31 augustus 2009, nr. 12 902, p. 7). De oriënterende waarde is gelijk aan de factor 1 en
wordt grafisch in de fN-curve weergegeven door de rechte lijn die de punten N^0 personen bij f^0-5,
N^00 personen bij f^0-6 en N^.000 personen bij f^0-8 kruist. Het GR wordt enkel bepaald voor het
invloedsgebied van een risicobron. Het invloedsgebied is het gebied waarin personen worden
meegeteld voor de berekening van het GR. Veelal wordt hiervoor het gebied gebruikt dat is gelegen
binnen de 10-8-contour van het PR. Dit komt overeen met het gebied dat wordt getroffen door een
ongeval met een kans van één op honderd miljoen per jaar.
Activiteitenbesluit en het Handboek Risicozonering Windturbines
Voor het beoordelen van dit soort ongevalscenario's zijn normen voor het PR opgenomen in het
Activiteitenbesluit (artikel 3.15a). Het PR voor een windturbine wordt in de praktijk bepaald aan de hand
van de risicomodellering uit het Handboek Risicozonering Windturbines.
Er geldt geen verplichting om het GR inzichtelijk te maken op grond van het Activiteitenbesluit. Hiervoor
is gekozen omdat het Activiteitenbesluit de plaatsing van een windturbine niet normeert. Het inzichtelijk
maken van het GR - en, indien nodig, het verantwoorden van een eventuele toename daarvan - dient
dan ook geheel in het spoor van ruimtelijke ordening plaats te vinden.
In het handboek wordt qua normstelling voor het GR voor windturbines aangesloten op de normstelling
uit het Bevi voor risicovolle inrichtingen. In de praktijk blijkt overigens dat windturbines zelden of nooit
tot een GR leiden. Dit heeft ermee te maken dat voor veel windturbines geen ongevalscenario's
denkbaar zijn waarbij 10 of meer personen tegelijkertijd, ten gevolge van een calamiteit met de
windturbine, om het leven kunnen komen.
Gasunie
Naast hetgeen in het Bevi staat, adviseert de Gasunie een afstand tussen windturbines en ondergrondse
aardgasleidingen aan te houden van het maximum van tiphoogte en werpafstand bij nominaal
toerental. De adviesafstand tot bovengrondse installaties komt overeen met de werpafstand bij
overtoeren.
Dijklichamen en waterkeringen
In het plangebied zijn waterkeringen en dijklichamen aanwezig. In het algemeen kan gesteld worden dat
de risico's als gevolg van plaatsing van windturbines niet mogen leiden tot een substantieel verhoogde
bezwijkkans van de dijklichamen.
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Hoogspanningsnetwerk
TenneT geeft advies aan het bevoegd gezag over de plaatsing van windturbines nabij
hoogspanningsverbindingen. In het Handboek risicozonering windturbines 2014 (v3.1) wordt
aangegeven dat bij plaatsing van windturbines buiten een afstand van de maximale werpafstand bij
nominaal toerental of tiphoogte (grootste telt) de situatie door TenneT aanvaardbaar wordt geacht.
Wanneer niet wordt voldaan aan de toetsafstand vraagt TenneT om met hen in overleg te treden.
TenneT bekijkt op basis van het concrete geval welk risico voor de betreffende hoogspanningsverbinding
op dat moment kan worden aanvaard.

5.8.2 Onderzoek
Voor externe veiligheid is de invloed van het windpark op de volgende objecten onderzocht:
» bebouwing;
» infrastructuur (waarover geen transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt);
» transport van gevaarlijke stoffen;
» buisleidingen;
» hoogspanningsleidingen en -masten;
» industrie (opslag van gevaarlijke stoffen).
De resultaten van dit onderzoek zijn hieronder toegelicht.
Bebouwing
Locatie E2 Hazeldonk

Als gevolg van de nieuwe windturbine zal de maatgevende contour van het plaatsgebonden risico (PR)
met kans 10"6 per jaar gedeeltelijk over het westelijk gelegen bedrijfsperceel komen te liggen. Voor wat
betreft de huidige situatie, op dit perceel is eveneens een transportbedrijf gevestigd en wordt dit
terreindeel gebruikt als parkeerplaats, wordt hiermee voldaan aan de veiligheidsnormen uit het
Activiteitenbesluit.
De onderliggende bestemming staat de bouw van nieuwe kantoren ten behoeve van
transportondernemingen toe met een omvang tot 2.200 m2. Kantoren met een bruto vloeroppervlak
van 1.500 m2 of meer worden op grond van het Activiteitenbesluit aangemerkt als een kwetsbaar
object. Om ook in de toekomstige situatie te kunnen voldoen aan de risiconormen worden voor de
beoogde windturbines voorzien van de aanduiding 'overige zone - overdraai'. Binnen deze zone zijn
kwetsbare objecten zoals kantoren ter plaatse niet langer toegestaan. Daarmee is verzekerd dat ook in
de toekomstige situatie aan de veiligheidsnormen kan worden voldaan.
Verder blijkt dat voor wat betreft risicovolle installaties binnen de invloedssfeer van de windturbine de
autonome faalkans met ten hoogste 0,06% kan toenemen. Dit is ver onder de toetsingswaarde van 10%
uit het Handboek Risiconormering Windturbines en daarmee aanvaardbaar.
De uitvoerbaarheid van de bouw van de windturbine op deze locatie is daarmee voor wat betreft het
aspect externe veiligheid voldoende aangetoond.
Overige locaties

Binnen de contour van het PR met kans 10-6 per jaar van de windturbines zijn verder geen (beperkt)
kwetsbare objecten aanwezig. Daarmee voldoet het windpark aan de veiligheidsnormen.
Risicovolle installaties
Indien de windturbines niet substantieel bijdragen aan een hoger risico van de inrichting zullen de voor
de inrichting geldende afstanden tot (beperkt) kwetsbare objecten en de Groepsrisico ook na plaatsing
van de windturbines van kracht blijven. Om dit te toetsten kan in eerste instantie naar de toename van
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de catastrofale faalfrequentie van risicovolle installaties behorende tot de inrichting gekeken worden.
Indien deze toename een bepaalde richtwaarde overschrijdt dan is plaatsing van de windturbine uit
oogpoint van risicobeoordeling toegestaan. Als uitgangspunt voor deze richtwaarde wordt volgens het
Handboek Risicozonering Windturbines 10% gehanteerd. Hieruit blijkt dat voor twee inrichtingen dat de
richtwaarde van 10% wordt overschreden. Het gaat hierbij om het Emplacement Lage Zwaluwe en de
Bulkopslag bij Nieuwveer.
Emplacement Lage Zwaluwe

Op basis van de vergunningaanvragen van de ontwikkelaars is voor deze twee locaties een QRA
uitgevoerd. De resultaten van deze QRA zijn opgenomen in bijlage Q bij het MER. Uit de QRA blijkt dat
de nieuwe windturbines ter plaatse van het emplacement Lage Zwaluwe een verhoging van de
autonome faalkans tot gevolg hebben van ten hoogste 0,12%. Deze toename blijft ruim onder de norm
van 10% uit het Handboek en is daarmee aanvaardbaar.
RWZI Nieuwveer

Voor de locatie van de RWZI Nieuwveer geldt dat getoetst moet worden in de huidige situatie waarbij
een bestaande windturbine nabij de installaties in bedrijf is. In de toekomstige situatie zal deze
windturbine worden verwijderd en worden per saldo twee nieuwe windturbines ter plaatse gebouwd en
in gebruik genomen.
Zeker stellen verwijderen bestaande windturbine
Juridisch-planologisch geldt voor de gronden waarop de turbine is gevestigd het bestemmingsplan
Buitengebied Noord van de gemeente Breda. De gronden zijn daarin voorzien van de bestemming
'Bedrijf' met de functieaanduiding 'waterzuiveringsinstallatie'. In de uitspraak van 23 september 2015
heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met kenmerk ECLI:NL:RVS:2015:2982 dat
bestemmingsplan gedeeltelijk vernietigd. Hierbij is de aanduiding 'windturbine' voor de betreffende
locatie eveneens vernietigt. Momenteel is de windturbine daardoor niet als zodanig van een passende
bestemming voorzien en onder het overgangsrecht gebracht van dat bestemmingsplan. Dat is dan ook
de juridisch-planologische situatie waarmee het provinciebestuur rekening moet houden bij het
vaststellen van het inpassingsplan. Nu het gemeentebestuur van Breda geen (ontwerp) van een
bestemmingsplanherziening ter reparatie heeft gepubliceerd, gaat het provinciebestuur ervan uit dat
binnen 10 jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Buitengebied Noord, oftewel uiterlijk in
september 2025, het gebruik van de windturbine zal worden beëindigd.
Uit de informatie afkomstig van het waterschap (als grondeigenaar) blijkt verder dat de turbine-eigenaar
een privaatrechtelijke overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van een windturbine op deze
locatie tot 31 december 2024. Dit bevestigt ook het eerder genoemde standpunt van het
provinciebestuur dat het gebruik van deze locatie voor de windturbine voor september 2025 zal worden
beëindigd. Met het bepaalde in artikel 7.3 van de planregels in dit inpassingsplan is voorts verzekerd dat
op deze locatie geen nieuwe windturbine gerealiseerd kan worden.
Tijdelijke veiligheidssituatie
Binnen het invloedsgebied van de bestaande en de twee nieuwe windturbines bevindt zich een
opslagtank van 1.000 m3 voor bulkopslag. De autonome faalkans van de opslagtank van 1.000 m3
bulkopslag op het terrein zal als gevolg van de twee nieuwe windturbines verbeteren van een autonome
faalkans van circa 430% tot 163%. Deze veiligheidssituatie zal zich hooguit drie tot vier jaar voor kunnen
doen, uitgaande van een start van de exploitatieperiode van de nieuwe windturbines in het derde
kwartaal van 2020. Hoewel tijdelijk daarmee niet wordt voldaan aan het criterium uit het handboek,
wordt deze situatie om de hiervoor genoemde reden desondanks aanvaardbaar geacht. Zoals hiervoor is
aangegeven is immers zeker gesteld dat na 31 december 2024 een situatie bestaat die voldoet aan de
veiligheidsnormen uit het handboek.
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Spoorwegen
Door het projectgebied lopen verschillende spoorlijnen. Alle spoorlijnen liggen buiten de invloedssfeer
van het project Windenergie A16.
Wegen
Voor een aantal turbines geldt dat ter plaatse overdraai plaatsvindt over openbare wegen. De maximale
trefkans is berekend op 1,07*10-12 per passage. Aan het IPR wordt voldaan zolang één passant niet meer
dan 938.967 keer per jaar de turbine passeert. Dit komt overeen met 2572 passages per dag, gedurende
een heel jaar, door een en dezelfde persoon. Tevens wordt aan het MR (2 * 10-3) voldaan zolang er niet
meer dan 1.877.934.272 passanten per jaar de windturbines passeren. Gelet op de aard van de wegen is
het niet realistisch dat het IPR en MR worden overschreden.
Vaarwegen
Voor een aantal turbines geldt dat er overdraai plaatsvindt over vaarwegen. Hiervoor is de faalkans voor
de windturbines bij Zonzeel berekend. De Faalkans voor de turbines bij Zonzeel bedraagt 2,60*10-11 per
passage
Aan het IPR wordt voldaan zolang één passant niet meer dan 38.461 keer per jaar de turbine passeert.
Dit komt overeen met 105 passages per dag, gedurende een heel jaar, door een en dezelfde persoon.
Tevens wordt aan het MR (2 * 10-3) voldaan zolang er niet meer dan 76.923.077 passanten per jaar de
windturbines passeren. Gelet op de aard van de vaarweg is het niet realistisch dat het IPR en MR
worden overschreden.
Buisleidingen
Bij het bepalen van de turbineposities is rekening gehouden met de adviesafstand die de Gasunie
aanhoudt voor de plaatsing van windturbines nabij gasleidingen. Een tweetal turbinelocaties voldoet
niet aan deze adviesafstand, omdat een turbinepositie binnen de werpafstand van een gasleiding is
geprojecteerd. Wel is de gasleiding gelegen buiten de High-Impact zone (HIZ) van deze windturbines.
Het betreft turbinelocaties A-6 en A-7 (zie figuur 5.4). Voor deze turbinelocatie kan niet zonder meer de
volledige bandbreedte worden geboden zoals dat voor andere locaties wel is gedaan. Daarom is voor
deze windturbinelocaties een specifieke regeling opgenomen in de planregeling. Uit de nader
uitgevoerde faalkansberekeningen blijkt dat de de faalkans onder de richtwaarde van 10% blijft.
Hiermee wordt voldaan aan de richtwaarde uit het handboek. De resultaten van het aanvullende
onderzoek zijn als Bijlage 8 bij deze plantoelichting opgenomen
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(ĩ) Windturbines
Busleidingen
Werpafstand bij overtoeren
Werpafstand bij nominaal toerental
Tiphoogte

'vU' Bosch ik van Rijn

experts in renewable energy

Figuur 5.4 Externe veiligheid Buisleidingen
Hoogspanningslijnen en -masten
In het projectgebied bevinden zich enkele bovengrondse hoogspanningslijnen en masten. Geen van de
toekomstige turbines zijn geprojecteerd binnen de veiligheidszone van de hoogspanningsleidingen.
5.8.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusie
De nieuwe windturbineopstelling voldoet aan de veiligheidsnormen voor bebouwing, infrastructuur,
industrie en buisleidingen.
Vertaling in de bestemmingsregeling
Om ook in de toekomstige situatie te kunnen voldoen aan de risiconormen worden voor de beoogde
windturbines voorzien van de aanduiding 'overige zone - overdraai'. Binnen deze zone is de realisatie
van nieuwe kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan.
Voor de windturbinelocaties A-6 en A-7 is voorts een regeling opgenomen teneinde ook in de toekomst
te waarborgen dat aan de HIZ wordt voldaan voor de ter plaatse aanwezige aardgasleiding. Door het
opnemen van een verbod op het bouwen van nieuwe windturbines binnen het plangebied in dit
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inpassingsplan, is voorts zeker gesteld dat de veiligheidssituatie bij de RWZI slechts tijdelijk is en na het
verwijderen van de bestaande windturbine zal zijn beëindigd.

5.9

Straalpaden en defensieradar

5.9.1
Toetsingskader
Straalpaden
Een straalpad is een draadloze verbinding tussen twee plaatsen, waarmee audio en visuele informatie
verstuurd kan worden. De twee connectiepunten van een dergelijke verbinding moeten 'in zicht' van
elkaar staan, wat wil zeggen dat het pad vrij moet zijn van fysieke obstakels. De plaatsing van een
windturbine in of nabij een straalpad kan effect hebben en mogelijk resulteren in storing van het
signaal. In de omgeving van het plangebied zijn diverse straalpaden (ongeveer 60 in totaal) aanwezig,
welke in gebruik zijn door verschillende telecom aanbieders. Sommige straalpaden zijn planologisch
beschermd in een bestemmingsplan, maar dergelijke straalpaden bevinden zich niet in het plangebied.
Om te beoordeling of en welke effecten er mogelijk worden verwacht, werd voorheen gebruik gemaakt
van het Handboek Risicozonering. In versie 3.1 van september 2014 is de rekenmethodiek en/of
normering ten aanzien van straalpaden vervallen. Om toch een beoordeling te kunnen geven van de
mogelijke effecten is in overleg met Agentschap Telecom een voorlopige methode opgesteld. Dit is
gebaseerd op de ervaringen bij de ontwikkeling van windpark Wieringermeer in 2014-2015. Deze
methode gaat ervan uit dat geen effect van windturbines op de straalpaden bestaat, wanneer de
windturbine op een afstand van een halve rotordiameter plus de tweede Fresnelzone verwijderd is van
het straalpad. Fresnelzones zijn concentrische ellipsen gecentreerd rond het directe transmissie pad
tussen zender en ontvanger. De afmeting van een Fresnelzone hangt af van de afstand tussen twee
zendmasten en de frequentie van het signaal. Binnen deze afstand kan mogelijk dus een effect
optreden, al is niet gesteld dat deze effecten daarmee automatisch onaanvaardbaar zijn. Wanneer een
effect optreedt is dit eventueel te mitigeren door bijvoorbeeld een tussenzender te plaatsen.
Defensieradar
Met de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) en de Regeling algemene
regels ruimtelijke ordening (Rarro), is het toetsingskader voor radarverstoring in werking getreden.
Daarin is voorgeschreven dat voor bouwwerken (zoals windturbines) met een grotere bouwhoogte dan
is opgenomen in de Rarro dient te worden getoetst aan de nieuwe rekenregels voor radarverstoring.
Voor nieuwe windturbines geldt dat toetsing verplicht is binnen een gebied van 75 km rondom een
radarpost die in de Rarro is aangewezen.
In de Rarro is rondom de radarpost Herwijnen een toetsingsgebied aangewezen met een straal van
75 km waarbinnen de mogelijke radarverstoring door windturbines met een tiphoogte van meer dan
NAP +90 m moet worden onderzocht. De beoogde tiphoogte van de windturbines bedraagt maximaal
NAP +210 m. Overeenkomstig het bepaalde in het Barro en de Rarro wordt de windturbineopstelling
zoals die in dit inpassingsplan mogelijk wordt gemaakt getoetst op het aspect radarhinder.
5.9.2
Onderzoek
Straalpaden
Binnen het projectgebied zijn een aantal straalpaden gelegen. In het kader van het vooroverleg is het
concept-ontwerp van dit inpassingsplan toegezonden aan de betreffende operators. Geen van de
operators heeft te kennen gegeven dat de beoogde windturbineopstelling tot onaanvaardbare hinder
op de straalpaden kan leiden. Daarmee kan worden aangenomen dat dit aspect de uitvoering van dit
inpassingsplan niet in de weg staat.
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Defensieradar
De windturbineopstelling zoals die in dit plan mogelijk is gemaakt, is in de voorbereiding van dit
inpassingsplan voorgelegd aan het Ministerie van Defensie. Naar aanleiding daarvan is in het
inpassingsplan een regeling opgenomen dat bij de bouw van turbines hoger dan 90 meter + NAP een
toetsing moet plaatsvinden. Daarmee voldoet het inpassingsplan aan de bepalingen uit het Barro.
5.9.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusie
De windturbineopstelling is bij de voorbereiding ter toetsing voorgelegd aan het Ministerie van Defensie
voor akkoord. Dit heeft geleid tot het opnemen van een regeling in de planregels (zie hierna). Daarmee
voldoet het inpassinsplan aan de bepalingen uit het Barro. In het kader van het vooroverleg is het
concept-ontwerp van dit inpassingsplan toegezonden aan de operators van GSM-verbindingen in het
plangebied. Geen van de operators heeft te kennen gegeven dat de beoogde windturbineopstelling tot
onaanvaardbare hinder op de straalpaden kan leiden. Daarmee kan worden aangenomen dat dit aspect
de uitvoering van dit inpassingsplan niet in de weg staat.
Vertaling in de bestemmingsregeling
Het aspect straalpaden behoeft geen specifieke vertaling in dit inpassingsplan. In de planregels is een
regeling opgenomen dat het bouwen van windturbines met een tiphoogte van 90 meter +N.A.P. of meer
niet rechtstreeks is toegestaan. Enkel na het inwinnen van een schriftelijk (positief) advies van het
Ministerie Defensie kan het bevoegd gezag van dit bouwverbod afwijken.

5.10

Energieopbrengst

5.10.1 Toetsingskader
Windenergie is een duurzame vorm van elektriciteitsproductie en levert een bijdrage aan de invulling
van het klimaatbeleid. Wat de bijdrage van het windpark is aan de invulling van het klimaatbeleid is
berekend. Zo wordt aangegeven wat de elektriciteitsopbrengst is in MWh per jaar en hoeveel reductie
ten opzichte van reguliere opwekking van elektriciteit (met voornamelijk kolen en gas) dit tot gevolg
heeft voor de stoffen die het broeikaseffect en dus de klimaatverandering veroorzaken: CO2
(koolstofdioxide), NOx (stikstofoxide) en SO2 (zwaveldioxide).
5.10.2 Onderzoek
Voor het windpark is de energieopbrengst per jaar voor de gebruiksfase in beeld gebracht. Het
opgesteld vermogen van het windpark bedraagt circa 114 MW. Op basis van het opgesteld vermogen en
het te verwachten windaanbod is de bruto-productie berekend, vanwege de mitigerende maatregelen
voor geluid en slagschaduw, een stilstandregeling, hebben als neveneffect dat de elektriciteitsopbrengst
lager zal zijn bij uitvoering van de maatregelen. Het gaat in totaal om maximaal 15% opbrengstverlies.
Dit leidt tot een netto-productie van 375.250 MWh per jaar.
5.10.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
De voorgenomen ontwikkeling is een invulling van het overheidsbeleid op gebied van duurzame energie
die geen vertaling behoeft in de planregeling.
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5.11

Lichthinder

5.11.1 Toetsingskader
Op grond van internationale burgerluchtvaartregelgeving hanteert de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILenT), met het oog op luchtvaartveiligheid, reeds enkele jaren een richtlijn voor het
aanbrengen van hindernismarkering en hindernislichten op objecten. Deze richtlijn is gebaseerd op
internationale afspraken (van de International Civil Aviation Organisation) over obstakelverlichting die
nog niet in nationale wetgeving zijn verankerd. Op 15 november 2016 is de circulaire 'Aanduiding van
windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland' gepubliceerd.
Op grond van de internationale afspraken dienen in ieder geval de volgende objecten van
hindernismarkering/obstakelverlichting te worden voorzien:
a. objecten met een hoogte van 150 m of meer;
b. objecten binnen een afstand van 120 m tot de water- en/of snelwegen met een hoogte van 100 m
of meer;
c. objecten in de nabijheid van luchtvaartterreinen.
Het aanbrengen van obstakelverlichting heeft effecten op de omgeving. Het windpark is door de
obstakelverlichting met name in de schemer- en nachtperiode nadrukkelijk aanwezig in het landschap.
Gelet op deze effecten op de omgeving streven de initiatiefnemers naar een zo minimaal mogelijke
uitvoering van obstakelverlichting. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het enkel aanbrengen van
obstakelverlichting op de hoekpunten van het windpark, het dimmen van licht bij helder weer, en/of
vastbrandende verlichting. Mogelijk kan in de toekomst gebruik worden gemaakt van technologische
ontwikkelingen, bijvoorbeeld een techniek waarbij obstakelverlichting alleen wordt ingeschakeld bij
verminderd zicht voor vliegverkeer of in combinatie met (radar)apparatuur waarmee vliegverkeer wordt
gesignaleerd.
5.11.2 Onderzoek
ILenT ziet toe op de toepassing van obstakelverlichting bij de beoogde windturbines binnen de marges
van de internationale burgerluchtvaartregelgeving. In de toekomstige situatie wordt niet meer
verlichting gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor de veiligheid voor vliegverkeer. In de te verlenen
omgevingsvergunningen is daarom als voorschrift opgenomen dat qua verlichting ook de Best
Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast. Tevens wordt voorgeschreven dat, voorafgaand aan
het bouwen van de windturbines, een verlichtingsplan door de ontwikkelaars wordt gemaakt dat ter
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten moet worden voorgelegd. Omdat het verlichtingsplan ook moet
voldoen aan de daarvoor geldende bepalingen uit de internationale verdragen, is aan de planregeling
van dit inpassingsplan ook de verplichting gekoppeld om windturbines te voorzien van obstakellichten
conform een door ILenT goedgekeurd verlichtingsplan.

5.11.3 Conclusie en vertaling in het inpassingsplan
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat met de toepassing van obstakelverlichting op strategische punten sprake is
van een aanvaardbare ruimtelijke situatie ten aanzien van lichthinder. Het aspect lichthinder staat de
uitvoering van het plan niet in de weg.
Vertaling in de bestemmingsregeling
Om zeker te stellen dat de betreffende windturbines van obstakelverlichting worden voorzien, wordt
aan de planregeling de verplichting gekoppeld om windturbines te voorzien van obstakellichten conform
een door ILenT goedgekeurd verlichtingsplan.

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

88

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

89

Hoofdstuk 6

6.1

Juridische planbeschrijving

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de juridische regeling van het inpassingsplan toegelicht. Eerst wordt de opzet van
het inpassingsplan besproken (paragraaf 6.2). Vervolgens wordt in paragraaf 6.3 de planvorm besproken
en onderbouwd. In paragraaf 6.4 volgt een artikelsgewijze toelichting op de regels uit de planregeling.
Hierbij wordt per onderwerp aangegeven hoe in de planregeling met de randvoorwaarden uit het
beleidskader en de sectorale wet- en regelgeving rekening is gehouden.

6.2

Toelichting en opzet inpassingsplan

Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP)
Dit inpassingsplan het project Windenergie A16 is opgezet conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. SVBP2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven
hoe inpassings- en bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. Hiervoor
bevat de SVBP standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het inpassings- of bestemmingsplan,
zowel digitaal als analoog. Inpassingsplannen en bestemmingsplannen zijn hierdoor op vergelijkbare
wijze opgebouwd en op eenzelfde manier verbeeld.
Opzet bestemmingsregeling
Een inpassingsplan is wat betreft vorm, inhoud, procedure en juridische binding gelijk aan een
bestemmingsplan. Op grond van artikel 3.28, derde lid Wro kan in een inpassingsplan de verhouding
tussen het inpassingsplan en de onderliggende bestemmingsplannen nader worden bepaald. In dit
inpassingsplan is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.
Als uitgangspunt is gehanteerd dat het inpassingsplan zo min mogelijk ingrijpt in de geldende ruimtelijke
plannen. Waar mogelijk blijft de geldende regeling (in het bestemmingsplan) in stand, alleen waar nodig
wordt een nieuwe regeling (in het inpassingsplan) toegevoegd. In dit inpassingsplan wordt dan ook
volstaan met het vaststellen van de enkelbestemming 'Bedrijf - Windturbine' voor het windturbinepark.
Op de plaatsen waar de rotoren van windturbines over (kunnen) draaien, is daarvoor een specifieke
gebiedsaanduiding (zone) opgenomen die over de geldende bestemmingen uit de onderliggende
bestemmingsplannen heen komt te liggen.
Verhouding met geldende bestemmingsplannen
De bestemmingsplannen in het plangebied van het inpassingsplan behouden grotendeels hun werking
(zie hiervoor). Een aantal onderdelen van de geldende bestemmingsplannen in het gebied komt met het
inpassingsplan te vervallen. Het inpassingsplan en de geldende bestemmingsplannen bestaan dus naast
elkaar als zelfstandige documenten. Deze documenten moeten in samenhang worden gelezen voor een
compleet beeld van de juridisch-planologische situatie in het gebied. Om de onderlinge verhouding
tussen het inpassingsplan en de geldende bestemmingsplannen te verduidelijken, is een regeling
opgenomen in het plan.
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In artikel 6 en artikel 9 van het inpassingsplan zijn bepalingen opgenomen die de verhouding tussen het
inpassingsplan en de geldende bestemmingsplannen vastleggen. Voor een toelichting op deze regeling
wordt verwezen naar paragraaf 6.3.
Termijn

De gemeenteraden zijn, ingevolge artikel 3.28, vijfde lid, Wro vanaf het moment waarop het ontwerp
van het inpassingsplan ter inzage is gelegd, niet langer bevoegd tot vaststelling van een
bestemmingsplan voor de gronden waarop het inpassingsplan betrekking heeft. Deze bevoegdheid
ontstaat weer tien jaar na vaststelling van het inpassingsplan, dan wel eerder, indien het inpassingsplan
dat bepaalt.
In dit inpassingsplan wordt de bevoegdheid van gemeenteraden tot vaststelling van
bestemmingsplannen binnen het plangebied tot aan het eind van de eerdergenoemde termijn van tien
jaar opgeschort. Voor deze gronden in het plangebied blijven gemeenten bevoegd voor het opstellen
van een bestemmingsplan, mits de regels uit het inpassingsplan worden overgenomen.

6.3

Planvorm

Motivering bestemmingslegging
Voor het inpassingsplan is gekozen voor een globale bestemmingsregeling, waarbinnen op basis van de
geldende regeling uit het onderliggende bestemmingsplan en de toekomstige situatie, alleen datgene
wat noodzakelijk is, wordt vastgelegd. Dit houdt het volgende in:
» de nieuwe bedrijfsbestemmingen voor het windturbinepark zijn toegekend aan gronden die deel
uitmaken van het voorkeursalternatief uit het MER;
» het betreft momenteel hoofdzakelijk agrarische gronden die zijn voorzien van de bestemming
Agrarisch. Het opwekken van windenergie door middel van windturbines verhoudt zich niet met
deze bestemming. Daarom is, overeenkomstig de SVBP2012, gekozen voor het toekennen van een
bedrijfsbestemming.
Globale regeling
Daarnaast is gekozen voor een planregeling die flexibel is. Dit is gedaan omdat nu nog niet exact bekend
is welke turbinetypen gebouwd gaan worden. Met de keuze van een turbinetype hangen belangrijke
zaken onlosmakelijk samen. Denk daarbij aan de omvang en de exacte situering van de fundering van
een turbinemast, de ligging van kabels en leidingen en de plaatsing van kraanopstelplaatsen voor de
bouw, onderhoud en demontage van windturbines. Daarom is het nodig dat enige flexibiliteit wordt
geboden in het inpassingsplan. Daar waar dat mogelijk is gebleken, wordt binnen de bandbreedte die in
het MER is onderzocht die flexibiliteit in dit inpassingsplan geboden. Voor de benodigde flexibiliteit zijn
de onderzoeken in het MER 'worst-case' (oftewel, een benadering vanuit de situatie met de meeste
impact) uitgevoerd.
Gedetailleerd waar nodig
Op enkele plaatsen in het plangebied, bleek het vanuit randvoorwaarden vanuit het ruimtelijke beleid of
het oogpunt van beeldkwaliteit, de uitkomsten uit het MER dan wel specifiek sectorale onderzoek (zie
hoofdstukken 4 en 5) noodzakelijk om de nieuwe bestemmingen voor het windpark meer in detail vast
te leggen. Daar waar dat nodig is gebleken, is voor die locaties de planregeling minder globaal van aard
gemaakt.
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6.4

Bestemmingsregeling

6.4.1
Begrippen
De begripsbepalingen uit artikel 1 zijn hoofdzakelijk overgenomen uit de SVBP2012. Alleen daar waar
specifieke of andere begrippen worden gebruikt in dit inpassingsplan, zijn die in dit artikel opgenomen
en worden ze hierna kort toegelicht.
1.5 beeldkwaliteitsvisie
Bedoeld wordt de beeldkwaliteitsvisie het project Windenergie A16 'van Hazeldonk tot Hollandsch Diep'
zoals is opgenomen in de Bijlagen bij de regels.
1.9 en 1.18 kwetsbaar object
De begrippen beperkt kwetsbaar en kwetsbaar object zijn ontleend aan het Bevi en zijn opgenomen
vanwege de veiligheidszone - windturbine die nabij enkele windturbines op de verbeelding zijn
opgenomen. In de onderliggende bestemmingsplannen worden ter plaatse (al dan niet door middel van
een wijzigingsbevoegdheid) een breed scala aan nieuwe functies en gebouwen mogelijk gemaakt. Op
basis van de mogelijkheden die de bestemmingsplannen bieden, is een onderscheid gemaakt in beperkt
kwetsbare en kwetsbare objecten. Kwetsbare objecten zijn gebouwen en functies die samenhangen met
recreatie, grote kantoren en horeca. De andere objecten (zoals kantoren tot 1.500 m2) zijn als beperkt
kwetsbaar aangemerkt.
1.28 schakelkasten en transformatoren
Met dit begrip is beoogd om een onderscheid aan te brengen tussen reguliere nutsgebouwen en de
specifieke bouwwerken behorende bij een windturbine om de interne parkbekabeling van het
windturbinepark als geheel op spanning te houden en om de opgewekte elektrische energie naar het
landelijke hoogspanningsnet te transporteren.
1.30 verschijningsvorm van een windturbine
Op grond van de uitkomsten uit het MER en de door de gemeenten nagestreefde beeldkwaliteit in het
project Windenergie A16, is het wenselijk geacht om de verschijningsvorm van windturbines in dezelfde
lijnopstellingen zoveel mogelijk op elkaar af te laten stemmen. Wat onder verschijningsvorm wordt
verstaan is in dit begrip nader toegelicht. Het gaat om het samenstel van de ashoogte, de vorm van de
gondel en de rotordiameter.

6.4.2 Wijze van meten
De wijze van meten uit artikel 2 is overgenomen uit de SVBP2012. Voor het meten van de as- en
tiphoogte van een windturbine is hiervoor in dit inpassingsplan een specifieke regeling opgenomen.
Voor de bouwhoogte van windturbines zijn twee soorten hoogten van belang: de ashoogte en de
tiphoogte.
Peil
Voor de verschillende bouwwerken en ook de windturbines wordt gemeten vanaf de bovenzijde
afgewerkt maaiveld. Langs het tracé van de A16 fluctueert het maaiveld ter plaatse van de
turbineposities van circa -1 meter onder N.A.P. ter hoogte van knooppunt Klavenpolder tot +T meter
boven N.A.P. ter hoogte van Hazeldonk. Voor de leesbaarheid in het landschap is gekozen om het peil
ter plaatse te bepalen op het afgewerkt maaiveld.
2.5 en 2.7 Ashoogte en rotordiameter
De ashoogte, tiphoogte en rotordiameter worden toegelicht in figuur 6.1.
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Hm of leren

Figuur 6.1 Wijze van meten

6.4.3 Bedrijf - Windturbine
Bestemmingslegging
Zoals aangegeven in paragraaf 6.2 verhoudt de komst van nieuwe windturbines zich niet met de
geldende (voornamelijk agrarische) bestemming(en) uit de onderliggende bestemmingsplannen.
Daarom is een bedrijfsbestemming toegekend aan de locaties waar de nieuwe windturbines zijn
beoogd.
Uitwerking van de afspraak uit de Green Deal voor maatschappelijke meerwaardecreatie
Een belangrijke doelstelling van het Windpark A16 is om 25% van de opbrengsten van de windturbines
ten goede te laten komen aan de directe omgeving. Met het ondertekenen van de Green Deal op 17
april 2017 hebben de ontwikkelaars zich aan deze doelstelling met de provincie en de betrokken
gemeenten gecommitteerd.
Deze afspraak wordt langs twee wegen verder uitgewerkt.
» Via de anterieure overeenkomst (AOK) die de ontwikkelaars sluiten met de provincie en de
gemeenten, dit is de privaatrechtelijke weg.
» Via een regeling in het inpassingsplan, dit is de publiekrechtelijke weg.
Privaatrechtelijke weg in de AOK

De ontwikkelaars sluiten, voorafgaand aan het vaststellen van het inpassingsplan, met het
provinciebestuur en de betrokken gemeenten een overeenkomst waarin onder andere afspraken
worden gemaakt over de plankosten. Dit betreft afspraken over de zogenaamde plankostenverhaal als
bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro). Op grond van de Wro is de
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provincie verplicht om afspraken te maken over de verrekening van de plankosten die samenhangen
met de ontwikkeling van het windpark zoals die in het inpassingsplan mogelijk worden gemaakt. Het
provinciebestuur heeft ervoor gekozen, in overleg met de betrokken gemeenten, om als aanvulling op
het wettelijk verplichte gedeelte over de plankosten, in deze overeenkomst ook vast te leggen dat de
ontwikkelaar borgt dat 25% van de opbrengsten van zijn deel van het project WP A16 ten bate komt van
de omgeving. Concreet gaat het daarbij om de opbrengsten ten goede laten komen aan stichtingen voor
lokale initiatieven op het gebied van duurzame energie.
De wijze waarop het geld uit deze bijdrage wordt besteed, bepalen de lokale stichtingen zelf in overleg
met de betrokken gemeente. De provincie waarborgt op deze wijze enkel dat de ontwikkelaar hierover
afspraken maakt met de betreffende gemeente en lokale stichting. De ontwikkelaar heeft hierbij drie
mogelijkheden.
» De ontwikkelaar draagt 25% van zijn windturbines over in eigendom en exploitatie aan de lokale
stichting die deze turbine(s) dan zelfstandig exploiteert als zogenaamde 'dorpsmolen'.
» De opbrengst wordt op voorhand gekapitaliseerd en als geldelijke bijdrage (eenmalig of jaarlijks) in
een door de lokale stichting beheerd fonds gestort. Uit dat fonds wordt vervolgens door of namens
de stichting projecten op het gebied van duurzame energie bekostigd.
» De lokale stichting wordt voor 25% deelnemer in het windproject van de ontwikkelaar. En, evenals
bij de tweede optie het geval is, wordt uit de opbrengsten van het windproject een fonds gevormd
waaruit vervolgens door of namens de stichting projecten op het gebied van duurzame energie
worden bekostigd.
Deze drie mogelijkheden worden in bijlage 3 bij de toelichting bij het inpassingsplan nader uitgewerkt.
Publiekrechtelijke weg in het inpassingsplan

Het inpassingsplan wordt opgesteld vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening zoals
vastgelegd in artikel 3.1 Wro. Dit houdt in dat bij het stellen van regels in een inpassingsplan daarmee
ruimtelijk relevante belangen moeten worden gediend. De ruimtelijke relevantie voor het stellen van de
voorwaarde van het vooraf afspraken maken over de meerwaardecreatie door middel van het project
WP A16 is gelegen in de omstandigheid dat het een harde randvoorwaarde is voor zoals het
provinciebestuur en de betrokken gemeenten om medewerking te willen verlenen aan de bouw en
exploitatie van windturbines in West-Brabant. Zonder deze meerwaardecreatie, acht het
provinciebestuur het ruimtelijk niet aanvaardbaar dat op deze locatie op grootschalige wijze
windenergie wordt opgewekt. Daarom is het nodig dat, naast de privaatrechtelijke afspraken met de
betrokken ontwikkelaars en gemeenten, ook in het inpassingsplan hiervoor een regeling wordt
opgenomen.
De ruimtelijke opgaven waar Brabant voor staat zullen de komende jaren naar verwachting veel vaker
met vraagstukken gepaard gaan op het gebied van maatschappelijk draagvlak. In de toekomstige
Omgevingsvisie Brabant wordt daarom gesproken over de term 'meerwaarde-creatie'(zie hiervoor in
hoofdstuk 4). Waar mogelijk wil het provinciebestuur dat omwonenden ook feitelijk meedoen aan, en
kunnen profiteren van projecten. Het project WP A16 is een voorbeeldproject voor de wijze waarop de
provincie om wenst te gaan met meerwaarde-creatie. In dit geval is dat in de vorm van de 25%-bijdrage
die is vastgelegd in de Green Deal en op de wijze zoals die in bijlage 2 bij de planregels kan worden
ingevuld.
De contractuele afspraken tussen de ontwikkelaars, het provinciebestuur en de betrokken gemeenten,
zijn in beginsel niet bindend voor andere derden of belanghebbenden. Om zeker te stellen voor de
betrokken overheidspartijen dat binnen de gehele exploitatieperiode van WP A16 blijvend wordt
voldaan aan de hiervoor genoemde privaatrechtelijke afspraken, wordt daarom ervoor gekozen om in
het inpassingsplan ook een publiekrechtelijke regeling op te nemen om dit zeker te stellen. Dit wordt
gedaan op twee manieren.
» Een toets vooraf, namelijk op het moment van het verlenen van de omgevingsvergunning, in de
vorm van een voorwaardelijke verplichting.
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»

Een toets na het oprichten en in gebruik nemen van de windturbines, in de vorm van een specifieke
gebruiksregel.

Voorwaardelijke verplichting bij omgevingsvergunning

Om zeker te stellen dat elke ontwikkelaar die een omgevingsvergunning voor bouwen in heeft gediend,
ook daadwerkelijk zich committeert aan de afspraken over de maatschappelijke meerwaarde-creatie,
wordt als eerst een toets in de bouwregels opgenomen. Deze bepaling komt erop neer dat een
omgevingsvergunning voor het bouwen van een windturbine uitsluitend wordt verleend indien de
aanvrager bij zijn aanvraag aantoont dat voldaan is aan het criterium van 'meerwaarde-creatie', door
middel van het overleggen van een anterieure overeenkomst waarin hierover afspraken zijn gemaakt.
De term 'meerwaarde-creatie' is gelijk aan de term uit het ontwerp van de Omgevingsvisie Brabant. In
de begripsbepalingen wordt deze term toegelicht. De betreffende ontwikkelaar kan dit aantonen door
het overleggen van de getekende AOK als (vertrouwelijke) bijlage bij de aanvraag voor de
omgevingsvergunning. Hoe de ontwikkelaar samen met de betrokken lokale stichting en gemeente de
afspraken verder vormgeeft, is hiervoor niet van belang. Van belang is alleen -dat- de afspraken gemaakt
en controleerbaar zijn. Immers, de wijze waarop de lokale stichting en de gemeente invulling geen
geven aan de meerwaarde-creatie is aan hen en niet aan het provinciebestuur.
Hiermee is gewaarborgd dat de ontwikkelaar enkel een omgevingsvergunning voor bouwen kan krijgen
wanneer hij de afspraken heeft gemaakt. Alle ontwikkelaars hebben de AOK inmiddels ook ondertekend
en zullen dus een omgevingsvergunning kunnen krijgen.
Specifieke gebruiksregel

Naast een toets 'aan de voorkant', is het ook nodig dat een exploitant van een windturbine in het
project blijvend aan de gemaakte afspraken gehouden kan worden. Natuurlijk kan een exploitant via de
civielrechtelijk weg worden aangesproken wanneer deze de afspraken over de meerwaarde-creatie niet
nakomt in de AOK, maar daarmee kan niet worden afgedwongen dat de nieuwe windturbines worden
stilgezet zo lang dat niet gebeurd. Omdat, zoals hiervoor is aangegeven, het provinciebestuur de
grootschalige opwekking van windenergie op deze locatie uitsluitend uit het oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening aanvaardbaar vindt wanneer de meerwaarde-creatie plaatsvindt, ligt het daarom
ook voor de hand om dezelfde voorwaarde te verbinden aan het in bedrijf houden van de nieuwe
turbines.
Dat gebeurt door in het inpassingsplan een specifieke gebruiksregel op te nemen waarvan de strekking
is dat het in gebruik nemen en houden van een windturbine zonder dat de afspraken over de
meerwaarde-creatie worden uitgevoerd, niet is toegestaan. Door de redactie "is niet toegestaan" wordt
tot uitdrukking gebracht dat in strijd wordt gehandeld met de bepalingen uit het inpassingsplan.
Hiermee ontstaat voor het betrokken gemeentebestuur, op voet van het eerste lid van artikel 7.1 en het
bepaalde in artikel 7.2 onder b van de Wro, indien de exploitant van de turbine zich niet aan de
gemaakte afspraken over de meerwaarde-creatie houdt, een bestuursrechtelijke bevoegdheid om
handhavend op te treden.
Bouwmogelijkheden en flexibiliteit
Zoals hiervoor is aangegeven in paragraaf 6.3, is nu nog niet exact bekend welke turbinetypen gebouwd
gaan worden. Met de keuze van een turbinetype hangen onder meer de omvang en de exacte situering
van de windturbinemasten samen. Daarom is op de volgende wijze enige mate van flexibiliteit geboden
in de planregeling. De situering van de turbines is op de verbeelding vastgelegd door een zekere marge
op de verbeelding aan te geven. Hiermee behouden de ontwikkelaars de mogelijkheid om, daar waar
dat in het veld nodig is, enige flexibiliteit aan te houden voor de civieltechnische uitvoering van de
fundering, locatie van de kraanopstelplaatsen en de onderhoudswegen. De marge voor de turbines
bedraagt 50 meter. Echter specifieke beperkingen, bijvoorbeeld vanwege de aanwezigheid van
infrastructuur (wegen en spoorwegen) kunnen leiden tot minder marge per turbine.
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Voor de ashoogte, tiphoogte en rotordiameter zijn in de regels exacte afmetingen opgenomen, zodat de
verschijningsvorm zo veel mogelijk gelijk blijft binnen hetzelfde cluster. Binnen de regels is daarbij een
marge opgenomen van 10 meter (5%). Dat wil zeggen dat binnen een cluster van windturbines de
tiphoogte van de windturbines mag variëren tussen de 199,5 en 210 meter (respectievelijk tussen de
135 en 165 meter nabij Hazeldonk). Deze marge is in het veld vrijwel niet waarneembaar en biedt aan
de ontwikkelaars flexibiliteit voor hun turbinekeuze. In de vergunningaanvragen hebben de
ontwikkelaars rekening gehouden met deze marges. Een grotere afwijking (vanaf 190 tot 210 meter
tiphoogte) is eveneens mogelijk in de planregels, mits deze afwijkingen landschappelijk aanvaardbaar
zijn. Hiermee wordt sturing gehouden ten aanzien van de afmetingen en omvang van de windturbines.
Sturingsmogelijkheden en een meer gedetailleerde regeling waar nodig
Niet overal kon evenveel flexibiliteit worden geboden in het inpassingsplan. Bovendien dient naar de
omgeving toe voldoende rechtszekerheid te worden geboden in de mate van bouwmogelijkheden voor
windturbines. Om deze redenen zijn in de planregeling enkele sturingsmogelijkheden opgenomen en is,
daar waar nodig, een meer gedetailleerde planregeling in het plan opgenomen.
Turbines in één lijnopstelling en met gelijke onderlinge afstand

Uit de Beeldkwaliteitsvisie volgt dat windturbines zoveel mogelijk in één lijn moeten worden gebouwd.
Een turbine die uit de lijn staat, wordt qua landschappelijke beleving al snel als storend ervaren. Bij het
toekennen van de 'schuifruimte' (zie figuur 6.2) is hiermee rekening gehouden. De bouwvlakken
waarbinnen windturbines gebouwd kunnen worden, hebben een diameter van ten hoogste 50 m. De
breedte van een windturbinevoet is gemiddeld circa 25 m. Daarnaast is opgenomen dat de windturbines
in één lijn moeten worden gerealiseerd en dat de onderlinge schuifruimte binnen één lijn binnen de
breedte van de turbinevoet moet plaats vinden.
^ turbinevoet met diameter 25 meter op X- en Y-coördinaat

200 m

25 m
50 m
schuifruimte voor de turbinevoet binnen het bouwvlak
^ 25 meter)

Figuur 6.2 Schuifruimte
Voor turbines in een lijnopstelling geldt voorts dat de onderlinge afstand tussen twee turbines gelijk
moet zijn. Dit is gedaan vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit zoals verwoord in het BKP, omdat een
zekere regelmaat tussen turbines een rustiger beeld geeft. Daarbij geldt een marge van 5% waarvan
turbines onderling kunnen afwijken. Bij het toekennen van de bouwvlakken voor de windturbines is met
deze marge rekening gehouden.
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Aantal turbines

In de regeling is vastgelegd dat per bouwvlak slechts één windturbine gebouwd kan worden (dit is terug
te vinden op de verbeelding, zie hierna). Hiermee is het aantal windturbines dat gerealiseerd kan
worden duidelijk begrensd.
Verschijningsvorm van turbines

Vanwege de door de gemeenten nagestreefde beeldkwaliteit is het wenselijk om de verschijningsvorm
van windturbines in dezelfde lijnopstellingen zoveel mogelijk op elkaar af te laten stemmen. Wat onder
verschijningsvorm wordt verstaan, wordt met een specifiek begrip in de bijbehorende regeling nader
toegelicht. Het gaat daarbij om het samenstel van de ashoogte, de vorm van de gondel en de
rotordiameter.
In de bouwregels van het windpark is door middel van het opnemen van specifieke bouwaanduidingen
aangegeven dat de windturbines met een gelijke bouwaanduiding ook eenzelfde verschijningsvorm
moeten hebben. Hiervan kan worden afgeweken door middel van een afwijkingsbevoegdheid. De
aanvaardbaarheid van de afwijking wordt beoordeeld aan de hand van de Beeldkwaliteitsvisie.
Onderhoudsvoorziening

De bestaande woning aan de Markweg 1 in Langeweg wordt een voorziening die bij het windpark hoort.
De aanwezige woning kan gezien de geluidbelasting als gevolg van de nieuwe windturbines niet langer
worden gehandhaafd. De betreffende ontwikkelaar heeft een voorstel gedaan om de bestaande woning
om te zetten naar een onderhoudsvoorziening en kantoor bij het windpark. Hiervoor is het perceel
bestemd ten behoeve van uitsluitend deze onderhoudsvoorziening en een kantoor met
informatievoorziening voor derden ten behoeve van het windpark.
Overdraai van rotoren
Vanwege de globaliteit van de planregeling en de geboden schuifruimte, kan het voorkomen dat de
rotoren van windturbines over aangrenzende gronden heen zullen draaien. Dat hoeven niet
noodzakelijkerwijs gronden te zijn die zijn voorzien van de bijbehorende bedrijfsbestemming. Dit
noemen we 'overdraai'. Deze overdraai komt voor op de rondom de windturbines gelegen agrarische
gronden, ter plaatse van enkele wegen die in de geldende bestemmingsplannen zijn voorzien van de
bestemming Verkeer, een aantal percelen met de bestemming Bos - Natuur of Natuur en enkele
watergangen met de bestemming Water.
Voor de overdraai is daarom in het inpassingsplan een specifieke regeling opgenomen die ter plaatse
van de gronden die grenzen aan de locaties waarop de nieuwe windturbines mogelijk worden gemaakt.
Hier is een gebiedsaanduiding opgenomen (overige zone - overdraai'). Deze aanduiding maakt de
zogeheten overdraai mogelijk. Hiermee wordt te kennen gegeven dat naast de geldende bestemming,
het overdraaien van rotoren van windturbines ook mogelijk is. Daarnaast geldt deze zone als
veiligheidszone. Het bouwen van kwetsbare objecten binnen deze zone is niet mogelijk.
Bijbehorende voorzieningen
Naast windturbines worden in de betreffende artikelen ook bij het windturbinepark behorende
voorzieningen mogelijk gemaakt. Denk daarbij aan kabels en leidingen, onderhoudswegen en
kraanopstelplaatsen voor het opbouwen, onderhoud en demonteren van windturbines.
Verlichting van windturbines
In de planregels is vastgelegd dat de nieuwe windturbines moeten zijn voorzien van een door de ILT
goedgekeurd verlichtingsplan.
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6.4.4
Waarde - archeologie 1
Teneinde duidelijk te maken dat voor een aantal turbineposities nog nader archeologisch onderzoek
plaats moet vinden ter plaatse van de bouwvlakken waarbinnen de nieuwe windturbines zijn voorzien, is
een de beschermende regeling voor het beschermen van archeologische waardevolle resten
opgenomen in dit inpassingsplan. Deze regeling is daarbij afgestemd op het provinciale
archeologiebeleid.
6.4.5
Anti-dubbeltelbepaling
Het Bro stelt de verplichting om de anti-dubbeltelregel op te nemen in het inpassingsplan. Deze
standaardbepaling heeft als doel te voorkomen dat van ruimte die in een inpassingsplan voor de
realisering van een bepaald gebruik of functie is mogelijk gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge
van feitelijke functie- of gebruiksverandering van het gerealiseerde, opnieuw ten tweede male zou
kunnen worden gebruik gemaakt.
6.4.6
Verhouding met bestemmingsplannen
In deze bepaling wordt aangegeven hoe de verhouding is met de onderliggende bestemmingsplannen,
zie paragraaf 6.2.

6.4.7

Algemene bouwregels

Radarverstoringsgebied

Omdat in de planregeling nieuwe windturbines mogelijk worden gemaakt met een tiphoogte van 113
meter +NAP dient, overeenkomstig het bepaalde in het zevende lid van artikel 2.6.2 van het Barro en
artikel 2.1 van de Rarro, een regeling te worden opgenomen dat nieuwe bouwwerken (in dit geval de
windturbines) niet leiden tot een ontoelaatbare mate van hinder op het radarbeeld van radarpost
Woensdrecht. Om dat zeker te stellen is in dit artikel een regeling opgenomen met die strekking. Enkel
wanneer uit onderzoek blijkt dat de nieuwe bouwwerken (windturbines) niet tot onaanvaardbare mate
van hinder op de radarpost Woensdrecht leiden, kan het bevoegd gezag door middel van het verlenen
van een omgevingsvergunning van het verbod afwijken.
6.4.8
Algemene aanduidingsregels
Bedrijfswoning
In dit artikel is bepaald dat de woningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'
bedrijfswoningen zijn in het kader van de inrichting, te weten het windpark.
Overige zone - Overdraai
Dit sublid wordt toegevoegd aan de geldende regeling om duidelijk te maken dat rotoren van
windturbines die deel uitmaken van dit inpassingsplan, over de omliggende gronden heen mogen
draaien. Om te voorkomen dat binnen deze zone nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten worden
gerealiseerd, is het niet toegestaan om binnen deze zone kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten op
te richten.
Overige zone - windturbines uitgesloten
In overeenstemming met de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen de provincie en de
betrokken gemeenten (zie hoofdstuk 2), mogen in de A16-zone na afronding van het windproject, geen
andere windturbines in het plangebied worden gebouwd. Om dat zeker te stellen is op de verbeelding
en in de regels door middel van deze gebiedsaanduiding duidelijk gemaakt dat nieuwe windturbines in
dit gebied voor de planperiode van dit inpassingsplan niet zijn toegestaan.
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Overige zone - Parkinfrastructuur 1 en 2
Deze leden zijn toegevoegd aan de geldende regeling om duidelijk te maken waar de infrastructuur,
zoals de onderhoudswegen (met een breedte tot maximaal 6 meter), kraanopstelplaatsen en
parkbekabeling die bij het nieuwe windpark hoort, mag worden aangelegd. Op de verbeelding is
hiervoor een gebied opgenomen met een breedte van 10 meter waarbinnen alle infrastructuur moet
worden aangelegd. Deze ruimte is geboden, omdat de exacte ligging van de infrastructuur op dit
moment nog niet bekend is en nog niet met alle grondeigenaren over de ligging ervan overeenstemming
is bereikt.
Omdat gekozen is voor een gebiedsaanduiding, blijven de onderliggende bestemmingen en
dubbelbestemmingen ongewijzigd. Bestaand agrarisch gebruik dat reeds van een passende bestemming
is voorzien in het onderliggende bestemmingsplan, kan op deze wijze ook ongewijzigd worden
voortgezet. Voorts is van belang dat de onderliggende archeologische dubbelbestemmingen uit de
geldende bestemmingsplan onverkort van kracht blijven. De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om
de uitwerking van de parkinfrastructuur op een later moment uit te werken en daarvoor vergunning aan
te vragen. Dat houdt in dat te zijner tijd ook het archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd
overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in de geldende bestemmingsplannen.
6.4.9
Overige regels
Dit artikel regelt de bevoegdheid van de gemeenten nadat het inpassingsplan in werking is getreden.
Voor een toelichting op deze bepaling wordt verwezen naar paragraaf 6.2.
6.4.10 Overgangsrecht
De bepalingen in het overgangsrecht zijn conform het Bro en SVBP2012 opgenomen. Het betreft de
algemene en wettelijk voorschreven regeling voor het overgangsrecht voor met dit inpassingsplan
strijdige bouwwerken en strijdig gebruik.
6.4.11 Slotregel
De slotregel is conform het Bro en SVBP2012 opgenomen en behoeft geen nadere toelichting.
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Hoofdstuk 7

7.1

Uitvoerbaarheid

Kostenverhaal

Algemeen
Krachtens de Wet ruimtelijke ordening (Wro), waarin in Afdeling 6.4 bepalingen zijn opgenomen
betreffende de grondexploitatie, geldt de verplichting tot kostenverhaal in de gevallen die zijn
aangewezen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Op grond van het Bro is kostenverhaal verplicht in
geval van:
» de bouw van één of meer woningen en hoofdgebouwen;
» uitbreiding van gebouwen met ten minste 1.000 m2 of met één of meer woningen;
» de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik
of ingericht waren voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd;
» één of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren
bij ingebruikname voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, mits de
cumulatieve oppervlakte ten minste 1.000 m2 bedraagt;
» de bouw van kassen met een oppervlakte van ten minste 1.000 m2.
Het voorliggende inpassingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 28 windturbines en de daarbij
behorende voorzieningen. Op grond van jurisprudentie (onder meer ABRvS 12 april 2001 (AB 2003, 50))
geldt dat windturbines van een dergelijke afmeting, die in het onderhavige plan mogelijk gemaakt
worden, aangemerkt dienen te worden als een 'gebouw' als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet. Een
(grote) windturbine is immers voor mensen toegankelijk en vormt zonder meer een door wanden
omsloten ruimte. Aangezien hiermee sprake is van de bouw van meerdere hoofdgebouwen, zoals
bedoeld in artikel 6.2.1 sub b Bro, is kostenverhaal verplicht. In het kostenverhaal is voorzien middels
een zogenoemde anterieure overeenkomst, waarin onder andere voorzien wordt in het verhalen van
planschade.
Planschade
Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan planschade ontstaan. De Wro voorziet in een regeling voor
vergoeding van planschade. Op basis van artikel 6.1 Wro wordt aan degene die in de vorm van een
inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade leidt of zal leiden
als gevolg van het inpassingsplan, tegemoetgekomen wanneer de schade redelijkerwijs niet voor
rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende
anderszins is verzekerd. Een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade ten gevolge van het
inpassingsplan, kan bij de gemeente Moerdijk, Drimmelen, Breda of Zundert worden ingediend binnen
de periode van 5 jaar na het onherroepelijk worden van het vastgestelde inpassingsplan.
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7.2

Financiële uitvoerbaarheid

Uitvoerbaarheid van de bouw en exploitatie van het windpark
Het initiatief wordt gefinancierd door de ontwikkelaars. De investeringen voor de aanleg van de
windturbines, toegangswegen, kabels en transformatorstations worden gedragen door de
ontwikkelaars. De ontwikkelaars verdienen de investeringen terug door de verkoop van de opgewekte
elektriciteit. Voor de totstandkoming van dit windpark zal een subsidie op grond van de Subsidieregeling
Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd worden, waarmee de zogeheten onrendabele top van de
elektriciteitsproductie van dit windpark via een bedrag per aan het elektriciteitsnet geleverde
kilowattuur wordt gecompenseerd. Met de SDE+ vult het Rijk de elektriciteitsopbrengsten voor de
ontwikkelaars aan tot het basisbedrag dat nodig is om de investering terug te kunnen verdienen binnen
een redelijke termijn. Met de financiering door de ontwikkelaars en de SDE+ is de uitvoering van het
inpassingsplan financieel uitvoerbaar.
Aanvullende afspraken Green Deal en overige aspecten via anterieure overeenkomst
Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht hebben de betrokken overheidspartijen en ontwikkelaars op 17 april
2017 een Green Deal gesloten. De afspraken die in de Green Deal zijn vastgelegd ten aanzien van de
25%-bijdrage etc. worden voor vaststelling van dit inpassingsplan contactueel vastgelegd met de
ontwikkelaars via een anterieure overeenkomst. In de anterieure overeenkomst worden voorts
afspraken gemaakt over de in de provinciale verordening voorgeschreven bijdrage voor de
gemeentelijke landschapsfondsen en -daar waar dat aan de orde is- de compensatie voor het verstoren
als gevolg van het overdraaien van rotoren op gronden die deel uitmaken van het NNB. Alle
ontwikkelaars hebben de anterieure overeenkomst voor het publiceren van het ontwerp van het
inpassingsplan ondertekend en zich daarmee aan de uitvoering van de afspraken in de Green Deal
gecommitteerd.

7.3

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden worden op diverse wijzen betrokken bij de
voorbereiding van het voorliggende inpassingsplan.
Reikwijdte en detail milieueffectrapportage
Ter voorbereiding op het MER heeft van 25 juli 2016 tot 19 september de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (-NRD) ter inzage gelegen. Op 13 oktober heeft de Commissie m.e.r. advies uitgebracht
over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. Dit advies is in zijn geheel
overgenomen. Daarnaast heeft de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) op 24 november 2016
advies uitgebracht over het op te stellen MER. De NRD, in combinatie met de adviezen van de
commissie m.e.r. en de PRL vormen samen het kader voor het MER.
Vooroverleg artikel 3.1.1 Bro
Als eerste stap in de besluitvormingsprocedure is op voet van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening (hierna: Bro) het concept-ontwerp van het inpassingsplan en het MER voorgelegd aan de
betrokken maatschappelijke instanties en bestuursorganen. Het concept-ontwerp van het
inpassingsplan Windpark A16 is in de periode van 3 april tot en met 9 mei 2018 voorgelegd aan de
betrokken maatschappelijke instanties en bestuursorganen in Nederland en in België. Tijdens deze
periode hebben verschillende betrokkenen maatschappelijke instanties en bestuursorganen een
overlegreactie op het inpassingsplan naar voren gebracht. De hoofdlijnen van dit vooroverleg zijn
beschreven in paragraaf 8.1. Naast het artikel 3.1.1 Bro-vooroverleg vindt met de betrokken
overlegpartners uitvoerig overleg plaats ter voorbereiding op de indiening van vergunningaanvragen.
Verder heeft de provincie Noord-Brabant gedurende het opstellen van het MER en de voorbereiding van
de planprocedure met diverse belanghebbende partijen uitvoerig overleg gevoerd.
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Ontwerp van het inpassingsplan
Conform artikel 3.8, eerste lid, Wro heeft het ontwerp van het inpassingsplan, tezamen met alle andere
ontwerpbesluiten, van 19 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 ter inzage gelegen waarbij eenieder in de
gelegenheid is gesteld hierop zijn of haar zienswijze te geven. De binnengekomen zienswijzen zijn
samengevat en beantwoord in de Nota van Zienswijzen.
Procedurele uitvoerbaarheid
Ten tijde van de vaststelling van het inpassingsplan dient aannemelijk te zijn dat de benodigde
vergunningen en ontheffingen zullen worden verkregen. Zoals hiervoor is aangegeven, zullen benodigde
vergunningen en andere besluiten tegelijkertijd met dit inpassingsplan in procedure worden gebracht.
De verwachting is dat bij de vaststelling van het inpassingsplan ook de overige vergunningen afgegeven
kunnen worden.
Voordat wordt begonnen met de aanleg van het windturbinepark dienen de ontwikkelaars te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen: de benodigde vergunningen en ontheffingen (zoals
omgevingsvergunning, watervergunning en de natuurvergunning en -ontheffingen) moeten van kracht
zijn.
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Hoofdstuk 8

Overleg

Het inpassingsplan en alle overige besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd in de verschillende
stappen van de procedure. Dit geldt dus zowel voor de ontwerpbesluiten als de vastgestelde besluiten.
Ook het beroep bij de bestuursrechter wordt gebundeld indien de besluiten gelijktijdig zijn
bekendgemaakt. Tegen het inpassingsplan en de gecoördineerd voorbereide besluiten staat
rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Gelet op het feit dat sprake is van 'ontwikkeling en verwezenlijking van werken en gebieden krachtens
afdeling 3.5 Wro' is op grond van het bepaalde in artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met
artikel 1.2 en 2.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
brengt onder meer met zich mee dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een
termijn van 6 maanden na afloop van de beroepstermijn heeft voor het doen van een uitspraak op een
beroep, dat een niet tot de centrale overheid behorende overheid (rechtspersoon of bestuursorgaan)
niet tegen het inpassingsplan in beroep kan gaan en dat een beroepschrift niet-ontvankelijkheid is als
het niet meteen de gronden van beroep bevat (het indienen van een pro forma beroepschrift is niet
mogelijk). De provincie verzorgt de coördinatie, bekendmaking en mededeling van de
(ontwerp)besluiten. In dit hoofdstuk worden de resultaten van de zienswijzen- en overlegprocedure
beschreven.

8.1

Resultaten overlegprocedure

Het concept-ontwerp van dit inpassingsplan is in het kader van het voorgeschreven overleg op grond
van artikel 3.1.1, lid 1, van het Bro aan de betrokken maatschappelijke overleginstanties in zowel
Nederland als België toegezonden. Ook zijn de ontwikkelaars geconsulteerd. De conclusies uit de
beantwoording van de overlegreacties en de daaruit voortvloeiende aanpassingen die in het (ontwerp
van het) inpassingsplan en de MER zijn doorgevoerd, zijn beschreven in de Nota overleg. Deze is
opgenomen in bijlage 2 van deze plantoelichting.

8.2

Resultaten zienswijzenprocedure

De zienswijzen die naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp van dit inpassingsplan zijn
ontvangen, zijn samengevat en beantwoord in een antwoordnota. Dit is een aparte nota die als losse
bijlage bij het vaststellingsbesluit van het inpassingsplan is gevoegd. Voor zover daartoe aanleiding
bestaat, zijn naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen wijzigingen in het definitieve
inpassingsplan doorgevoerd. Daarnaast zijn in het inpassingsplan enkele ambtelijke wijzigingen
doorgevoerd. Ook deze zijn beschreven in de Nota van Zienswijzen.
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Bijlage 1

Archeologisch onderzoek
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In opdracht van Provincie Noord-Brabant heeft het onderzoeks- en
adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en verkennend
inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen uitgevoerd in het
plangebied Windenergie A16 zone. Het betreft een 28-tal deelgebieden
langs de A16, globaal gelegen tussen de Moerdijkbrug en de grens met
België (industrieterrein Hazeldonk). De deelgebieden zijn onder te verdelen
in vier clusters. Van noord naar zuid betreft het de clusters 'Klaverpolder'
(negen deelgebieden), Zonzeel/Nieuwveer (acht deelgebieden), Galder (drie
deelgebieden) en Hazeldonk/Zundert (acht deelgebieden).
Aanleiding voor het onderzoek is het plan om ter plaatse van de 28 deellocaties
windmolens te plaatsen. In een zone van circa 1 km langs de A16 zullen in totaal
28 windmolens worden geplaatst.
Op basis van de eerder uitgevoerde MER is besloten om rondom de 28
windmolens een verkennend archeologisch booronderzoek uit te laten voeren.
De aanleg van de windmolens zal gepaard gaan met ontgravingen. De
diepte van de ontgravingen zal ter plaatse van de windmolens tot
maximaal 3,5 m onder maaiveld reiken. Binnen deze reikwijdte kunnen zich
archeologisch relevante bodemniveaus bevinden, die als gevolg van de
werkzaamheden gevaar lopen vernietigd te worden.
Op basis van het bureauonderzoek is voor de deelgebieden binnen cluster
Klaverpolder geen reden af te wijken van de verwachtingen zoals weergegeven
op de gemeentelijke verwachtingskaarten. Zo worden ter plaatse van de
deelgebieden A-1 t/m A-3 en A-6 t/m A-8 geen vindplaatsen verwacht binnen de
maximale boordiepte van 4 m-mv (lage verwachting). Aan deelgebied A-4 is een
middelhoge verwachting toegekend op het aantreffen van vindplaatsen,
gerelateerd aan de aanwezigheid van een kreekrug. Ook aan delen van de
deelgebieden A-5 en A-9 is om dezelfde reden een middelhoge verwachting
toegekend, al is aan de delen buiten de kreekrug een lage verwachting
toegekend.
Aan de deelgebieden B-1 en B-5 t/m B-8 is een middelhoge verwachting
toegekend op het voorkomen van vindplaatsen. Aan de deelgebieden B-2, B-3 en
deels ook aan deelgebied B-4 is een hoge verwachting toegekend op het
voorkomen van vindplaatsen.
Aan de deelgebieden D-1 t/m D-3 is zowel een lage, middelhoge als hoge
verwachting toegekend. Ter plaatse van de deelgebieden D-2 en D-3 is dit
gebaseerd op de hoogteligging van het gebied waarbij de hoger gelegen delen
een hoge dan wel middelhoge verwachting toegekend hebben gekregen en de
laag gelegen natte delen een lage verwachting. Ter plaatse van deelgebied D-1 is
op basis van de ligging van dit deelgebied in een beekdal een lage verwachting
toegekend.
Aan de deelgebieden E-1, E-6, E-7 en E-8 is op basis van de ligging van deze
gebieden in een beekdal een lage verwachting toegekend op het voorkomen van
vindplaatsen. Aan deelgebied E-2 wordt op basis van de mogelijkheid dat dit
terrein verstoord is geraakt bij het bouwrijp maken, een lage tot middelhoge
verwachting toegekend. Aan deelgebied E-3 is een overwegend middelhoge tot
hoge verwachting toegekend. Deelgebied E-4 is komen te vervallen, aangezien
7
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het reeds is onderzocht. Aan deelgebied E-5 is een middelhoge verwachting
toegekend aangezien het grotendeels op een dekzandwelving lijkt te liggen.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek is aan alle negen deelgebieden
ter plaatse van cluster Klaverpolder een lage verwachting toegekend op het
voorkomen archeologische vindplaatsen. De verwachting is derhalve dat in geen
van de negen deelgebieden in cluster Klaverpolder archeologische resten zullen
worden bedreigd als gevolg van de geplande werkzaamheden voor de bouw van
de windmolens. Vervolgonderzoek is hier niet noodzakelijk.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek ter plaatse van het cluster
Zonzeel/Nieuwveer is aan (delen van) de deelgebieden B-1, B-2, B-4 en B-5 een
hoge verwachting toegekend op het voorkomen van vindplaatsen uit het laatpaleolithicum en mesolithicum. Eventueel aanwezige steentijdvindplaatsen
kunnen als gevolg van de werkzaamheden bij de bouw van de windmolens in
deze deelgebieden verloren gaan. Derhalve dient ter plaatse van deze
deellocaties alvorens wordt begonnen met bodemverstorende activiteiten
vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. Aan de overige deelgebieden is op basis
van het booronderzoek een lage verwachting toegekend op het voorkomen
archeologische vindplaatsen. De verwachting is derhalve dat in geen van de
deelgebieden B-3, B-6, B-7 en B-8 archeologische resten zullen worden bedreigd
als gevolg van de geplande werkzaamheden voor de bouw van de windmolens.
Vervolgonderzoek is ter plaatse van deze deelgebieden niet noodzakelijk.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek ter plaatse van het cluster
Galder is aan delen van de deelgebieden D-2 en D-3 een middelhoge verwachting
toegekend op het voorkomen van vindplaatsen uit de periode late steentijd heden. Eventueel aanwezige vindplaatsen kunnen als gevolg van de
werkzaamheden bij de bouw van de windmolens ter plaatse van deze
deelgebieden verloren gaan. Derhalve dient ter plaatse van deze deellocaties
alvorens wordt begonnen met bodemverstorende activiteiten vervolgonderzoek
te worden uitgevoerd. Aan deelgebied D-1 en de lager gelegen delen van
deelgebieden D-2 en D-3 is een lage verwachting toegekend op het voorkomen
archeologische vindplaatsen. De verwachting is derhalve dat hier
geen archeologische resten zullen worden bedreigd als gevolg van de geplande
werkzaamheden voor de bouw van de windmolens. Vervolgonderzoek is ter
plaatse van (delen van) deze deelgebieden niet noodzakelijk.
Op basis van de resultaten van het booronderzoek ter plaatse van het cluster
Galder is aan delen van de deelgebieden E-3 en E-5 een middelhoge tot hoge
verwachting toegekend op het voorkomen van vindplaatsen uit de periode late
steentijd - heden. Eventueel aanwezige vindplaatsen kunnen als gevolg van de
werkzaamheden bij de bouw van de windmolens ter plaatse van deze
deelgebieden verloren gaan. Derhalve dient ter plaatse van deze deellocaties
alvorens wordt begonnen met bodemverstorende activiteiten vervolgonderzoek
te worden uitgevoerd. Aan de deelgebieden E-1, E-2, E-6, E-7, E-8 en de lager
gelegen delen van de deelgebieden E-3 en E-5 is een lage verwachting toegekend
op het voorkomen archeologische vindplaatsen. De verwachting is derhalve dat in
geen van (delen van) deze deelgebieden archeologische resten zullen worden
bedreigd als gevolg van de geplande werkzaamheden voor de bouw van de
windmolens. Vervolgonderzoek is ter plaatse van deze deelgebieden niet
noodzakelijk.
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1.1

Onderzoekskader

In opdracht van Provincie Noord-Brabant heeft het onderzoeks- en
adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en
inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende
fase) uitgevoerd in het plangebied Windenergie A16 zone. Het betreft een
28-tal deelgebieden langs de A16, globaal gelegen tussen de Moerdijkbrug
en de grens met België (industrieterrein Hazeldonk). De deelgebieden zijn
onder te verdelen in vier clusters (zie paragraaf 1.2). Van noord naar zuid
betreft het de clusters 'Klaverpolder' (negen deelgebieden),
Zonzeel/Nieuwveer (acht deelgebieden), Galder (drie deelgebieden) en
Hazeldonk/Zundert (acht deelgebieden).
100000
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Figuur 1.1 Ligging van de 28 deelgebieden verspreid langs de A-16.
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Aanleiding voor het onderzoek is het plan om ter plaatse van de 28 deellocaties
windmolens te plaatsen. De provincie en haar partners de gemeenten Breda,
Drimmelen, Moerdijk en Zundert hebben namelijk de ambitie om in 2050
energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken, werken zij samen aan de realisatie
van windenergie langs de A16. In een zone van circa 1 km langs de A16 zullen in
totaal 28 windmolens worden geplaatst.
In de fase van de MER is ten behoeve van de weging en borging van
archeologische waarden binnen het plangebied een Archeologieparagraaf
opgesteld waarin aanwezige en verwachte archeologische waarden in kaart zijn
gebracht.1 Op basis van deze MER is besloten om rondom de 28 windmolens een
verkennend archeologisch booronderzoek uit te laten voeren. Dit behelst zowel
gebieden met een hoge, middelhoge als lage archeologische verwachtingswaarde
op de betreffende gemeentelijke verwachtingskaarten.
De aanleg van de windmolens zal gepaard gaan met ontgravingen. De
diepte van de ontgravingen zal ter plaatse van de windmolens tot
maximaal 3,5 m onder maaiveld reiken. Binnen deze reikwijdte kunnen zich
archeologisch relevante bodemniveaus bevinden, die als gevolg van de
werkzaamheden gevaar lopen vernietigd te worden.
De grootte per deelgebied is bepaald op een straal van 100 meter rond de
toekomstige locatie van de windmolens. Deze straal van 100 meter, zoals
opgenomen in het Provinciaal Inpassingsplan, is gebaseerd op circa 25
meter schuifruimte voor de windmolens plus 75 meter wieklengte. Er wordt
per windmolen namelijk één kraanopstelplaats onder de wiekoverdraai
mogelijk gemaakt. De uiteindelijke grootte van de deelgebieden is echter
tevens afhankelijk van de ruimtelijke beperkingen ter plaatse en de
eigendomssituaties.
Het doel van een bureauonderzoek is het verwerven van informatie over
bekende of verwachte archeologische waarden binnen een omschreven
gebied aan de hand van bestaande bronnen. Met behulp van de verworven
informatie wordt een specifiek archeologisch verwachtingsmodel
opgesteld.
Door middel van het inventariserend verkennend booronderzoek wordt
aanvullende informatie vergaard over de intactheid van de bodem, de exacte
opbouw en eventueel aanwezige archeologisch relevante bodemlagen waar zich
resten en/of vindplaatsen kunnen bevinden. Onderhavig onderzoek heeft als doel
het toetsen c.q. bijstellen van het verwachtingsmodel zoals dat is opgesteld
tijdens het bureauonderzoek. Op basis van de resultaten van onderhavig
onderzoek wordt per deelgebied een selectieadvies opgesteld voor (delen van)
het deelgebied over het mogelijk vervolgtraject.
Tijdens het onderzoek dienen de volgende onderzoeksvragen uit het Plan van
Aanpak2 te worden beantwoord:
-

Zijn binnen de deelgebieden bekende archeologische waarden aanwezig? Zo
ja, zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aard en datering
hiervan?
Wat is de verwachte bodemopbouw in de deelgebieden en zijn er gegevens
bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen de
deelgebieden?
Cornax en Hoenkamp 2017.
Van Putten 2018.
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-

Wat is de specifieke archeologische verwachting per deelgebied?
Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?
In hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek
nodig en zo ja, in welke vorm?

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse
Archeologie versie 4.03 en het onderzoeksspecifieke Plan van Aanpak.

1.2 Ligging van het gebied
Alle deelgebieden bevinden zich in het buitengebied. Er is geen bebouwing
aanwezig.
101000
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Figuur 1.2 Ligging van deelgebied A-1 t/m A-9 ter plaatse van het cluster Klaverpolder.

De deelgebieden A-1 t/m A-9 bevinden zich binnen het cluster 'Klaverpolder', in
de directe omgeving van het knooppunt Klaverpolder. De deelgebieden bevinden
zich op circa 2 kilometer ten oosten van Moerdijk en circa 3,5 kilometer ten
westen van het dorp Lage Zwaluwe. De deelgebieden A-1, A-2, A-3 en A-5
bevinden zich in het buitengebied van de gemeente Moerdijk. De deelgebieden
A-4, A-6, A-7, A-8 en A-9 liggen in het buitengebied van de gemeente Drimmelen.
Deelgebied A-1 bevindt zich ten oosten van de A16 en bestond ten tijde van de
uitvoering van het veldwerk uit weide. Het terrein heeft een oppervlakte van
circa 3,1 ha. Deelgebied A-2 betreft een terrein behorende tot de parkeerplaats
van het tankstation langs de A16 en bestaat deels uit onverhard gebied (gras met
twee vijvers) en deels uit verhard gebied. Deelgebied A-2 heeft een oppervlakte
van circa 1,2 ha. Deelgebied A-3 bevindt zich ten oosten van de A16 en bestond
ten tijde van de uitvoering van het veldwerk uit een braak liggend terrein, deels
begroeid met bos en deels met riet. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 2
ha. Deelgebied A-4 bevindt zich pal ten oosten van het spoor. Het betreft een
akker en heeft een oppervlakte van circa 2,9 ha. Deelgebied A-5 ligt tussen twee
sporen en bestond ten tijde van de uitvoering van het veldwerk uit weide. Dit
terrein heeft een oppervlakte van circa 2,4 ha. Deelgebied A-6 bevindt zich pal
3
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ten oosten van het spoor, bestaat uit weide en heeft een oppervlakte van circa
2,8 ha. Deelgebied A-7 ligt pal ten oosten van het spoor, nabij de boerderij 'De
Binnen Moerdijk' en bestond ten tijde van de uitvoering van het veldwerk deels
uit weide en deels uit akker. Dit terrein heeft een oppervlakte van circa 3,4 ha.
Deelgebied A-8 bevindt zich pal ten oosten van het spoor, in de nabijheid van het
station Lage Zwaluwe. Het terrein bestaat uit weide en heeft een oppervlakte van
circa 2,7 ha. Deelgebied A-9 tot slot ligt pal ten oosten van het station Lage
Zwaluwe en bestond ten tijde van de uitvoering van het veldwerk geheel uit
akkerland. Deelgebied A-9 heeft een oppervlakte van circa 2,8 ha.
In figuur 1.2 is de ligging van de negen deelgebieden in het cluster Klaverpolder
weergegeven.
De deelgebieden B-1 t/m B-8 bevinden zich binnen het cluster
'Zonzeel/Nieuwveer'. De deelgebieden B-1 t/m B-6 liggen in de directe omgeving
van het knooppunt Zonzeel. De deelgebieden B-7 en B-8 bevinden zich circa 2
kilometer ten zuidoosten van het knooppunt Zonzeel, pal ten oosten van de hier
gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie.
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Figuur 1.3 Ligging van deelgebied B-1 t/m B-8 ter plaatse van het cluster Zonzeel/Nieuwveer.

De deelgebieden B-1, B-2 en B-3 bevinden zich in het buitengebied van de
gemeente Moerdijk. De deelgebieden B-4, B-5 en B-6 liggen in het buitengebied
van de gemeente Drimmelen, terwijl de deelgebieden B-7 en B-8 in het
buitengebied van de gemeente Breda gelegen zijn.
Deelgebied B-1 bevindt zich pal ten westen van knooppunt Zonzeel en bestond
ten tijde van de uitvoering van het veldwerk uit een reeds ingezaaide akker. Het
terrein heeft een oppervlakte van circa 2,2 ha. Deelgebied B-2 betreft een terrein
achter de Markweg 1 en bestaat uit weide. Dit terrein heeft een oppervlakte van
circa 0,8 ha. Deelgebied B-3 bevindt zich ten westen van de A16 en bestond ten
tijde van de uitvoering van het veldwerk uit akkerland. Het terrein heeft een
oppervlakte van circa 1,3 ha. Deelgebied B-4 bevindt zich pal ten oosten van het
knooppunt Zonzeel. Het betrof een reeds ingezaaide akker en heeft een
oppervlakte van circa 2,4 ha. Deelgebied B-5 ligt ten oosten van de A16 en het
spoor aan de Brede weg. Het bestond ten tijde van de uitvoering van het
veldwerk uit een pas geploegde akker en heeft een oppervlakte van circa 3 ha.
rept
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Deelgebied B-6 bevindt zich eveneens pal ten oosten van de A16 en het spoor en
grenst aan de Markdijk. Het terrein bestaat uit weide en heeft een oppervlakte
van circa 1,8 ha. Deelgebied B-7 ligt pal ten oosten van de hier gelegen
rioolwaterzuiveringsinstallatie en bestond ten tijde van de uitvoering van het
veldwerk uit weide. Dit terrein heeft een oppervlakte van circa 3 ha. Deelgebied
B-8 tot slot ligt pal ten zuidoosten van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het
terrein bestond grotendeels uit een recent omgeploegde weide en deels uit een
akker. Deelgebied B-8 heeft een oppervlakte van circa 3,2 ha.
In figuur 1.3 is de ligging van de acht deelgebieden in het cluster
Zonzeel/Nieuwveer weergegeven.
De deelgebieden D-1 t/m D-3 bevinden zich binnen het cluster 'Galder', in de
directe omgeving van het knooppunt Galder. De deelgebieden bevinden zich op
circa 2 kilometer ten noordoosten van het dorp Kaarschot en circa 2,4 kilometer
ten noordwesten van het dorp Galder. Alle deelgebieden bevinden zich in het
buitengebied van de gemeente Breda.
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Figuur 1.4 Ligging van deelgebied D-1 t/m D-3 ter plaatse van het cluster Galder.

Deelgebied D-1 bevindt zich pal ten oosten van het knooppunt Galder en bestond
ten tijde van de uitvoering van het veldwerk uit weide. Het terrein heeft een
oppervlakte van circa 2 ha. Deelgebied D-2 betreft een terrein dat in gebruik is
voor de teelt van aardbeien. Het heeft een oppervlakte van circa 1,6 ha.
Deelgebied D-3 ligt ten noorden van de A58, pal ten westen van een
zandwinningsplas. Het bestond ten tijde van de uitvoering van het veldwerk uit
een akker en heeft een oppervlakte van circa 2,5 ha.
In figuur 1.4 is de ligging van de drie deelgebieden in het cluster Galder
weergegeven.
De deelgebieden E-1 t/m E-8 bevinden zich binnen het cluster
'Hazeldonk/Zundert', in de directe omgeving van het industrieterrein Hazeldonk,
op de grens tussen Nederland en België. De deelgebieden bevinden zich op circa
1,5 kilometer ten zuidoosten van het gehucht Oekel. De deelgebieden E-1 en E-8
vormen hierop een uitzondering en bevinden zich respectievelijk op 3,3 kilometer
ten noordoosten en 2,5 kilometer ten zuiden van Oekel.
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De deelgebieden E-1, E-2, E-4, E-5 en E-6 bevinden zich in het buitengebied van
de gemeente Breda. De deelgebieden E-3, E-7 en E-8 liggen in het buitengebied
van de gemeente Zundert.
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Figuur 1.5 Ligging van de deelgebieden E-1 t/m E-8 ter plaatse van het cluster
Hazeldonk/Zundert.

Deelgebied E-1 bevindt zich op circa 1 kilometer ten oosten van de A16 en
bestond ten tijde van de uitvoering van het veldwerk uit weide. Het terrein heeft
een oppervlakte van circa 1,6 ha. Deelgebied E-2 betreft een terrein behorende
tot het industrieterrein Hazeldonk en is grotendeels verhard dan wel bebouwd.
Deelgebied E-2 heeft een oppervlakte van circa 1,2 ha. Deelgebied E-3 bevindt
zich ten westen van de A16 en het spoor en bestond ten tijde van de uitvoering
van het veldwerk uit een weide. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 2,9
ha. Deelgebied E-4 bevindt zich eveneens ten westen van de A16 en het spoor.
Het betreft deels een akker en deels een weide en heeft een oppervlakte van
circa 1 ha. Deelgebied E-5 ligt op circa 500 meter ten westen van de A16 en
wordt doorsneden door een onverhard pad. Het bestond ten tijde van de
uitvoering van het veldwerk uit akkerland. Deelgebied E-5 heeft een oppervlakte
van circa 3,1 ha. Deelgebied E-6 bevindt zich pal ten westen van de grens met
België, op circa 570 meter ten westen van de A16. Het terrein bestond deels uit
weide en deels uit akkerland en heeft een oppervlakte van circa 1,7 ha. Ook
deelgebied E-7 ligt pal ten westen van de grens met België, op circa 700 meter
ten westen van de A16. Het terrein bestond ten tijde van de uitvoering van het
veldwerk geheel uit weide. Dit terrein heeft een oppervlakte van circa 2,9 ha.
Deelgebied E-8 tot slot ligt pal ten noorden van de grens met België, op circa 1
kilometer van de A16. Het gebied bestaat deels uit akkerland en deels uit
weidegebied. Deelgebied E-8 heeft een oppervlakte van circa 2,4 ha.
In figuur 1.5 is de ligging van de acht deelgebieden in het cluster
Hazeldonk/Zundert weergegeven.
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1.3 Administratieve gegevens
Provincie:
Gemeente:
Plaats:
Toponiem:
Datum opdracht:
Datum veldwerk:
Datum rapportage:
BAAC-projectnummer:
Centrum-coördinaten:
deelgebied A-1: 104.228/412.405
deelgebied A-2: 104.389/411.878
deelgebied A-3: 104.672/411.340
deelgebied A-4: 104.223/413.785
deelgebied A-5: 104.401/413.351
deelgebied A-6: 104.656/412.703
deelgebied A-7: 104.830/412.238
deelgebied A-8: 104.997/411.856
deelgebied A-9: 105.151/411.463
deelgebied B-1: 106.513/406.501
deelgebied B-2: 106.745/406.082
deelgebied B-3: 106.927/405.772
deelgebied B-4: 107.102/406.742
deelgebied B-5: 107.291/406.313
Oppervlakte:
Datering:
Onderzoeksmeldingsnummer:
AMK-terrein:
Waarnemingnummer(s):
Type onderzoek:
Opdrachtgever:
Bevoegde overheid:
Beheer documentatie:
Uitvoerder:

Projectleider:
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2.1

Werkwijze

Tijdens het bureauonderzoek is aan de hand van bestaande bronnen een
archeologische verwachting voor het plangebied opgesteld. Bij de inventarisatie
van de archeologische waarden is gebruik gemaakt van gegevens uit het Centraal
Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hierbij is het Archeologisch
Informatie Systeem (ARCHIS) gebruikt. Daarnaast zijn de gemeentelijke
archeologische beleidsadvieskaarten van de gemeenten Moerdijk, Drimmelen,
Breda en Zundert geraadpleegd.4 Ook de provinciale cultuurhistorische
waardenkaart is geraadpleegd. Tevens is contact opgenomen met verscheidene
heemkundige verenigingen binnen de betreffende gemeenten. Voor de
gemeente Moerdijk betreft dit de Stichting Heemkunde Moerdijk. Voor
aanvullende informatie binnen de gemeente Drimmelen is de Heemkundekring
Made ã Drimmelen benaderd. De Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau is
benaderd voor aanvullende informatie aangaande de deelgebieden binnen de
gemeente Breda. Tot slot is contact opgenomen met de heemkundekring De Drie
Heerlijkheden voor aanvullende informatie ter plaatse van de deelgebieden
binnen de gemeente Zundert. Er is gebruik gemaakt van het Actueel
Hoogtebestand Nederland.5 Bovendien is gebruik gemaakt van relevante websites
als Beeldband en zijn de relevante historische atlassen ingezien. Literatuur over
de geologie, geomorfologie en de bodemopbouw van het onderzoeksgebied is
eveneens bestudeerd om op basis van locatiekeuze-theorieën een uitspraak te
doen over de kans op aanwezigheid van archeologische resten.
In navolgende paragrafen worden de resultaten van het bureauonderzoek
beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een synthese in de vorm van
een specifieke archeologische verwachting. Een opsomming van de
geraadpleegde literatuur en gebruikte kaarten is terug te vinden in de
literatuurlijst. Voor een tabel met een overzicht van geologische en
archeologische tijdvakken wordt verwezen naar bijlage 1.

2.2

Landschappelijke ontwikkeling

Het landschap was vroeger in veel grotere mate van invloed op de
vestigingskeuze van de mens dan tegenwoordig. De ligging van archeologische
vindplaatsen hangt dan ook in hoge mate samen met het reliëf van het
landschap. De mens had een voorkeur voor hoge en droge plekken in de
nabijheid van stromend water en vruchtbare bodems.

4
IDDS Archeologie 2013, Koopmanschap 2012, Gemeente Breda 2008, Vestigia 2011.
5 AHN, www.ahn.nl 2018.
6 www.beeldbank.gjltureelerfgoed.nl 2018.
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Aangezien de deelgebieden over een groot gebied zijn verspreid, zal de
landschappelijke ontwikkeling binnen deze regio in deze paragraaf eerst globaal
worden besproken. Vervolgens zal per cluster, en indien nodig per deelgebied,
nader op het landschap worden ingegaan.
2.2.1 Landschappelijke ontwikkeling West-Brabant

De deelgebieden bevinden zich in het westelijke deel van het Zuid-Nederlandse
zandgebied, waartoe grote delen van Noord-Brabant en Limburg behoren.7 Het
plangebied bevindt zich in een gebied dat qua geologie in grote mate beïnvloed
wordt door de in de ondergrond aanwezige breuken. Het gebied behoort tot het
Brabants Massief. Het betreft een ophogingsgebied met een zuidoostnoordwestelijke strekking. Vanwege het feit dat het een ophogingsgebied
betreft, komen oudere Formaties uit het Tertiair en het Kwartair relatief dicht
aan het oppervlak voor. Zo komen volgens de geologische kaart van Nederland8
in het zuidelijke deel, ter hoogte van de clusters Galder en Hazeldonk/Zundert, de
afzettingen behorende tot de Formaties van Stramproy en/of Waalre op sommige
locaties binnen 2 meter beneden maaiveld voor. Afzettingen behorende tot de
Formatie van Stramproy bestaan veelal uit gebleekt, lichtbruin of grijswit,
kalkloos, matig fijn tot matig grof, fluviatiel, eolisch en/of fluvioperiglaciaal zand
(150 -300 pm). Plaatselijk kunnen ook lagen leem, klei, grind (onder andere
vuursteen-klasten) of gyttja voorkomen. Vaak zijn sporen van bodemvorming in
deze Formatie terug te vinden, in de vorm van paleosols. Andere lagen kunnen
veel organisch materiaal bevatten. De afzettingen behorende tot de Formatie van
Stramproy zijn afgezet door Belgische rivieren, lokale sneeuwsmeltwaterstroompjes en eolische activiteit gedurende het Vroeg-Pleistoceen (2,2 tot 0,85
miljoen jaar geleden). De afzettingen van de Formatie van Waalre zijn door de
Rijn afgezet en bestaan veelal uit fijn zand en lichte tot zware klei. 9 10
In de top van
de Formatie van Waalre bevindt zich veelal een sterk humeus tot venig niveau dat
tijdens het Eemien interglaciaal is gevormd.
Gedurende het Pleistoceen (2,5 miljoen jaar tot 11.650 jaar BP ) zijn er
verscheidene zeer koude perioden geweest (glacialen/ijstijden), afgewisseld met
warmere perioden (interglacialen). Gedurende geen van de glacialen is zuidelijk
Nederland door landijs bedekt geweest. Wel is het klimaat tijdens de laatste ijstijd
(Weichselien, 115.000 - 11.650 jaar geleden) van invloed geweest op het huidige
landschap. In het begin van het Weichselien was er nog vrij veel vegetatie,
waardoor de zandverstuivingen slechts een lokaal karakter hadden. In het
Midden-Weichselien was de vegetatie vrijwel verdwenen, waardoor op grote
schaal verstuiving van zand kon optreden. Dit door de wind afgezette zand wordt
dekzand genoemd. Het dekzandreliëf bestaat voor het grootste gedeelte uit
dekzandruggen en dekzandwelvingen. Behalve deze reliëfrijke gebieden zijn er
ook gebieden waar het dekzand in de vorm van vlakten is afgezet.
Het dekzandpakket wordt gerekend tot de Formatie van Boxtel, Laagpakket van
Wierden.11 12
Het materiaal bestaat in het algemeen uit fijn zand (mediaan van 150
- 210 mm) met enkele grovere zand- of grindlaagjes. Gedurende het Vroeg- en
Midden-Pleniglaciaal (58.000 - 29.000 jaar geleden) trad er op grote schaal
verspoeling van het toen aanwezige dekzand op, waardoor zandlagen
afgewisseld met leemlagen gevormd werden, die samen fluvioperiglaciale
7 Berendsen 2008.
8 Rijks Geologische Dienst 1985.
9 Berendsen 2008.
10 BP s aantal werkelijke jaren voor 1950.
11 De Mulder et al. 2003.
12 Damoiseaux 1982.
l:O.Ī«t
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afzettingen genoemd worden. In deze zogenaamde fluvioperiglaciale afzettingen
bevindt zich op wisselende diepte een zware leemlaag met plaatselijk dunne
veenlagen, de zogenaamde Laag van Wouw. Door vorstwerking, de zogenaamde
kryoturbate vervorming, zijn de leemlaag en de veenlaag sterk verwrongen en
doorkneed met een deel van het onderliggende zand.
Aan de bovenkant van de fluvioperiglaciale afzettingen komt plaatselijk een
grindrijk zandlaagje voor, de laag van Beuningen, dat is ontstaan door uitblazing
van de fijnere delen. In een later stadium van het Pleniglaciaal zijn wederom
fluvioperiglaciale sedimenten afgezet. Deze afzettingen tonen een grote variatie
in korrelgrootte en worden ook wel 'Brabantse leem' genoemd. Het Brabants
leem is over het algemeen slecht waterdoorlatend.
Gedurende het Laat Pleniglaciaal (tot 11.000 jaar geleden) werd weer dekzand
afgezet (Oud Dekzand). Het bestaat uit gelaagd, lemig fijn zand. Vaak vormt het
een zwak golvend reliëf, met enkele ruggen.
Na het Pleniglaciaal tot aan het begin van het Holoceen traden wisselend enkele
klimaatsverbeteringen en -verslechtingen op, waarbij wisselend bodemvorming
en verstuiving plaatsvond. De dekzanden uit deze periode worden 'jonge
dekzanden' genoemd en liggen in grote delen van West-Brabant aan het
oppervlak. Het 'Jong dekzand' is soms ook onder te verdelen in twee fasen, 'Jong
dekzand I' en 'Jong dekzand II'. Het dekzand is afgezet in de vorm van
langgerekte of paraboolvormige ruggen. Op de overgang tussen 'Jong dekzand I'
en 'Jong dekzand II' is op bepaalde plaatsen een dunne bodem gevormd. Deze
laag staat bekend als de Laag van Usselo en vertegenwoordigt een oude
begroeiinghorizont die zich ontwikkeld heeft op een voormalig landoppervlak of
als een veenlaag, daterend in het Allerod-interstadiaal.13
Aan het einde van het van het Pleistoceen, dus voordat de klimaatsverbetering
van het holoceen begon, bestond de regio uit een uitgestrekt dekzandgebied met
lokaal enkele dekzandkoppen en -ruggen en beekdalen gevormd door
sneeuwsmeltwaterstromen. Er is echter wel een opvallend verschil binnen dit
dekzandlandschap tussen het noordelijke deel van de regio (cluster Klaverpolder)
en de zuidelijke clusters (Galder en Hazeldonk/Zundert). In de zuidelijke regionen
ligt het pleistocene sediment aan het oppervlak, op een hoogte van rond de 8 m
+ NAP ter plaatse van deelgebied E-8. In noordelijke richting daalt het pleistocene
landschap langzaam (circa 5 m + NAP ter plaatse van cluster Galder) tot circa 0,5
m + NAP ter plaatse van de deelgebieden B-7 en B-8.14 Ten noorden van de Mark
(cluster Zonzeel/Nieuwveer) daalt de top van het pleistocene landschap (dekzand)
sterk tot dieptes van meer dan 6 m - NAP ter plaatse van het cluster Klaverpolder.
Dit is op verscheidene geologische boringen die in en in de directe omgeving van
de deelgebieden zijn gezet en zijn weergegeven op het Dinoloket, een database
met ondergrondgegevens, goed als zodanig zichtbaar.15
Dit verschil in hoogteligging van het pleistocene landschap had tot gevolg dat er
als gevolg van de klimaatsverbetering gedurende het Holoceen een tweedeling in
de regio tot stand kwam tussen het hoog gelegen pleistocene deel van WestBrabant en het laag gelegen holocene deel van West-Brabant.16 De grens tussen
deze twee gebieden bevindt zich voor wat de deelgebieden van onderhavig
rapport betreft ongeveer ter hoogte van de deelgebieden B-7 en B-8.
13 Berendsen 2008.
14 De deelgebieden B-7 en B-8 bevinden zich globaal op de overgang van het hoog gelegen
pleistocene deel van West-Brabant naar het laag gelegen holocene deel van West-Brabant.
15 Het betreft o.a.de boringen b50C0029, B50B0363, B44C0710, B44A0697 en B44C0034,
Dinoloket 2018.
16 Groot et al. 2013, Koopmanschap 2012.
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Vanaf het begin van het Holoceen trad een blijvende klimaatsverbetering op.
Aanvankelijk was het klimaat nog droog en bij de nog schaarse vegetatie
ontstonden plaatselijk weer zandverstuivingen. Het betreft duinvormige
dekzandafzettingen. Naarmate de klimaatsomstandigheden verbeterden raakten
de dekzandgebieden begroeid, zodat er een einde kwam aan de verstuivingen.
Door de doorgaande klimaatsverbetering nam de hoeveelheid neerslag verder
toe en steeg ook de grondwaterspiegel (als gevolg van de stijgende zeespiegel).
In het hoog gelegen pleistocene deel van West-Brabant ontstond in de lager
gelegen beekdalen veengroei als gevolg van het natter worden van het
landschap. De veengroei breidde zich in de loop van het Atlanticum uit naar de
slecht gedraineerde plekken in het landschap, zoals in afgesloten kommen in het
dekzandlandschap en in de beekdalen. Vanuit de beekdalen groeide het veen
vanaf circa 1000 voor Chr. over alle lager gelegen delen van het landschap uit,
totdat ongeveer 1200 na Chr. grote delen van het landschap met veen waren
bedekt.17 Zo waren de deelgebieden D-1, E-1, E-6, E-7 en E-8 volgens de
Turfdatabank van de provincie Antwerpen zeker bedekt met een pakket veen,
terwijl de deelgebieden D-3 en E-2 t/m E-5 waarschijnlijk ook met veen waren
bedekt.18 Dit veen is vanaf ongeveer de 13e eeuw grotendeels ontgonnen.19
Het landschap in het lager gelegen holocene deel van West-Brabant ontwikkelde
zich als gevolg van de klimaatsverbetering anders. Aan het begin van het
Holoceen, ca. 8800 voor Chr., nam de ontwikkeling van het landschap nog gelijke
tred met het hoger gelegen deel. De vegetatie nam toe en het golvende
dekzandlandschap raakte begroeid met bossen. Het regenwater werd vanaf de
hogere zandgebieden afgevoerd door beken en kleine rivieren, zoals de Mark,
die waarschijnlijk door de gemeente Moerdijk naar de noordelijke liggende grote
rivieren stroomden.20 Echter, al gedurende het mesolithicum begon gelijktijdig
met de zeespiegelstijging ook de grondwaterspiegel te stijgen. De laag gelegen
delen van het landschap werden hierdoor steeds natter met als gevolg dat hier
veenvorming kon plaatsvinden. Geleidelijk aan verdween het hele
dekzandlandschap onder een pakket veen.21 Als gevolg van de voortdurende
zeespiegelstijging kwam het gebied onder invloed te staan van de zee. Het
westen van Nederland veranderde in een groot intergetijdengebied dat qua
uiterlijk sterk leek op de huidige Waddenzee. De vloed van dit
intergetijdengebied reikte echter (net) niet tot het cluster Klaverpolder.
Vanaf ongeveer 3.000 jaar voor Chr. nam de snelheid van de zeespiegelstijging af.
Dit had tot gevolg dat langs de gehele Nederlandse kust een kustbarrière
ontstond die het intergetijdengebied afsloot van de invloed van de zee. Het
gebied achter de kustbarrière verzoette en er ontstond opnieuw op grote schaal
veen. Ter plaatse van het cluster Klaverpolder raakte zo het resterende
basisveengebied bedekt met veen.22 Tevens het aangrenzende dekzandgebied
raakte bedekt met veen. Dit veen wordt gerekend tot de Formatie van
Nieuwkoop, Hollandveen Laag.23
Gedurende de periode vanaf het laat-neolithicum tot en met de vroege
middeleeuwen bestaat het gebied uit een uitgestrekt veengebied. Door de
afwezigheid van hoge zandruggen of zandige rivieroevers was het veengebied
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van Moerdijk nagenoeg onbewoonbaar.24 Pas gedurende de volle middeleeuwen
begon men met de ontginning van het veen. Hierbij gebruikte men de wat hoger
gelegen kreekruggen als uitvalsbasis. Echter, als gevolg van de St. Elizabethsvloed
in 1421 verdronken grote delen van het ingepolderde landschap wederom. Het
gebied kwam weer onder invloed te staan van de getijden. Binnen de clusters
Klaverpolder en Zonzeel/Nieuwveer bevinden zich getijdeafzettingen uit deze
periode aan het oppervlak. Dit veelal gelaagde sediment wordt gerekend tot de
Formatie van Naaldwijk, laagpakket van Walcheren, laag van Poeldijk.25
Bodem

In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied komt binnen de deelgebieden
één podzolbodem voor die niet door de mens is beïnvloed. Het betreft hier de
zogenaamde veldpodzolen. Vanaf het begin van het Holoceen werd het
zandlandschap gefixeerd door de vegetatie. Onder invloed van het verbeterde
klimaat en de (bio)chemische cyclus trad in de top van afzettingen die zich boven
de grondwaterspiegel bevonden bodemvorming op. In de top van de zandige
afzettingen zijn zo doorgaans podzolprofielen ontstaan.26 Een dergelijk
podzolprofiel kan zich ontwikkelen door langdurige inzijging van hemelwater.
Door het vegetatiedek wordt de top van de bodem verrijkt met humeuze
bestandsdelen (de A-horizont) waardoor humuszuren dieper de ondergrond in
worden getransporteerd. Onder de A-horizont ontstaat de gebleekte E-horizont
waar het van nature aanwezige ijzer is uitgeloogd en de natuurlijke lichtgrijze
kleur van de kwartskorrels resteert. Onder de E-horizont slaan de opgeloste
metalen en humus neer in de vorm van een koffiebruine B-horizont. Op sommige
plaatsen ontwikkelt zich een zeer donkere, uitgesproken humeuze B-horizont
(Bh-horizont) of een oranjebruine, overwegend ijzerhoudende B-horizont (Bshorizont). Naar beneden toe gaat de B-horizont via de BC-horizont geleidelijk
over in de natuurlijke ondergrond, de C-horizont. Onder invloed van jaarlijkse
grondwaterschommelingen ontstaat in de ondergrond een zone waarbinnen
zogenaamde oxidatie-reductie verschijnselen plaatsvinden. Boven deze oxidatiereductie zone zijn de fluviatiele en eolische zanden vaak grijsgeel van kleur en in
de permanent gereduceerde zone is dit een meestal een lichtgrijze kleur.
Als gevolg van plaggenbemesting werd de natuurlijke A-horizont sterk verdikt,
hetgeen de vruchtbaarheid van land ten goede kwam. Indien de A-horizont een
dikte tussen 30 en 50 centimeter bereikt, wordt gesproken van een laarpodzoi
Vanwege het voorkomen in agrarische gebieden is het onder het plaggendek
voorkomende podzolprofiel vaak tot op een bepaalde diepte verstoord geraakt.
Toch betekent de verdikte A-horizont ook dat eventueel aanwezige
archeologische resten een zekere bescherming tegen (oppervlakkige tot matig
diepe) bodemverstorende ingrepen genieten. Het opwerpen van een plaggendek
heeft niet alleen tot doel om de vruchtbaarheid te vergroten, maar kan ook als
egalisatiedek dienen of gebruikt worden om de grondwaterstand kunstmatig te
verlagen. Bij een A-horizont dikker dan 50 centimeter wordt over
enkeerdgronden gesproken waarbij de landschappelijke ligging maakt dat er
over een hoge (zwarte dan wel bruine) enkeerdgrond of een lage enkeerdgrond
gesproken kan worden. Ter hoogte van de lager gelegen gronden in nattere
gebieden komen moerige eerdgronden, gooreerdgronden of beekeerdgronden
voor. Deze zogenaamde hydrozandeerdgronden kennen een door de mens
beïnvloedde, sterk humeuze toplaag die vrijwel rechtstreeks op de natte,
24 Groot et al. 2013.
25 De Mulder et al. 2003.
26 Stiboka 1984.
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onveranderde ondergrond is gelegen. De moerige eerdgronden kennen in de
humeuze toplaag vaak een zekere bijmenging van veraard veen. Indien deze
bijmenging groot is wordt over madeveengronden gesproken.
In het noordelijke veengebied komen voornamelijk poldervaaggronden voor.
Poldervaaggronden zijn kalkrijke (toevoeging ..A) of kalkloze (toevoeging ..C)
klei-, leem- of zavelgronden met een dunne humushoudende bovengrond (Ahorizont tot 30 cm). Deze lichtbruin tot bruingrijs gekleurde A-horizont ligt direct
op een licht gekleurde ondergrond die nog weinig door bodemvorming is
veranderd (C-horizont). Roest en grijze vlekken komen voor binnen 50 cm onder
maaiveld en beginnen dus soms al in de A-horizont. Deze lopen door tot in de
permanent gereduceerde ondergrond. De grondwaterstand is meestal hoog,
zodat de permanent gereduceerde ondergrond vaak binnen 1 meter kan worden
verwacht. De gronden zijn stevig doordat ze al wel gerijpt zijn. De textuur kan
sterk wisselen, al naar gelang de landschappelijke eenheid. Veen komt in deze
gronden niet voor binnen 80 cm beneden maaiveld. De poldervaaggronden
liggen meestal relatief laag en worden aangetroffen als grote oppervlakken in
Nederland. Ze komen vooral voor als komgronden in het rivierengebied, als
polder- en kweldergronden in het jonge zeekleigebied en verder op de jonge
colluviale lössgronden.
Grondwatertrafř7

De verschillende grondwatertrappen corresponderen met een bepaalde
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) gekoppeld aan de gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG) en is hiermee niet alleen een maat voor de gemiddelde
diepte van grondwater in een gebied maar ook de mate waarin deze gedurende
het jaar fluctueert. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de
onderverdeling in grondwatertrappen.
Tabel 2.1. Overzicht van grondwatertrappen. GHG en GLG in cm -mv

Grondwatertrap
I
II
III
IV
V
VI
VII

GHG

GLG

^0
^0
^0
^0
^0
40-80
^0

^0
50-80
50-80
80-120
^20
^20
-

2.2.2 Geomorfologie en bodem per cluster

In deze paragraaf zal de geomorfologie en bodemopbouw per cluster, en indien
nodig per deelgebied, worden besproken. Ook zal worden ingegaan op
eventueel aanwezige ontgravingen.
De deelgebieden A-1 t/mA-9 ter plaatse van Cluster Kiaverpoider

De deelgebieden ter plaatse van cluster Klaverpolder zijn op de
Geomorfologische kaart van Nederland gekarteerd als gelegen op een vlakte van*

27 Stiboka 1984.
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gemoerde getijde afzettingen (code 2M51),28 een vlakte van getijde afzettingen
(code 2M35),29 een getijde inversierug/getijde oeverwal (code 3K34)30 en een
getijde kreekbedding (code 2R13).31 In bijlage 2 is dit visueel weergegeven.
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland32 is de getijde inversierug goed als
zodanig zichtbaar. Het terrein bevindt zich daar tot circa 70 centimeter hoger dan
de omringende getijdevlakten.33 Ook is op het AHN goed zichtbaar dat het
zuidelijk deel van het terrein ter plaatse van deelgebied A-2 circa 2 meter is
opgehoogd bij de aanleg van het parkeerterrein. Ook ter plaatse van het
oostelijke deel van het deelgebied A-3 lijkt het terrein met ten minste 40
centimeter te zijn opgehoogd. Ter plaatse van deelgebied A-3 is het dijklichaam
in het noordelijke deel van dit deelgebied ook nog goed als zodanig herkenbaar
op het AHN. Het betreft de rond 1830 al aanwezige Streeplandsche dijk. Deze dijk
is ook pal ten noorden van deelgebied A-9 nog goed zichtbaar op het AHN. Pal
ten zuiden van deelgebied A-1 is op het AHN een smalle verhoging zichtbaar. Dit
betreft een overblijfsel van de voormalige spoorbaan naar Moerdijk. Ter plaatse
van het zuidelijke deel van deelgebied A-5 is een onnatuurlijke structuur
zichtbaar op het AHN. Dit betreft de inmiddels afgegraven Verlaten Dijk. Ter
plaatse van deelgebied A-6 is een lijn zichtbaar die van zuidoost naar noordwest
over het deelgebied loopt. Dit betreft een (inmiddels buiten gebruik zijnde)
leiding. Voor het overige is op het AHN ter plaatse van een aantal deelgebieden
de voormalige verkaveling nog zichtbaar. In bijlage 3 zijn uitsneden van het AHN
voor de deelgebieden ter plaatse van cluster Klaverpolder visueel weergegeven.
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Figuur 2.10verzicht van de bodemkaart van Nederland voor het cluster Klaverpolder en
omgeving.

Volgens de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen geen
van de negen deelgebieden ter plaatse van cluster Klaverpolder
28 Deelgebieden A-1, A-2, A-6 t/m A-8.
29 Deelgebieden A-3 en A-9.
30 Deelgebieden A-4, A-5 en A-9 (gedeeltelijk).
31 Deelgebied A-5 (gedeeltelijk).
32 AHN-2 2018.
33 0,3 m - NAP t.o.v. 1,0 m - NAP.
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ontgrondingsvergunningen verleend.34 Ook zijn geen onnatuurlijke laagtes
zichtbaar binnen de deelgebieden die kunnen duiden op (oudere) ontgravingen.
Uit de bodemkaart van Nederland35 blijkt dat het gebied ter plaatse van cluster
Klaverpolder hoofdzakelijk bestaat uit kalrijke Poldervaaggronden.36 Daarnaast
komt ook een Drechtvaaggrond voor.37
De deelgebieden bevinden zich in een gebied met grondwatertrappen III, IV en
VI.
De deelgebieden B-1 t/m B-8 ter plaatse van Cluster Zonzeel/Nieuwveer

De deelgebieden ter plaatse van het noordelijke deel van cluster
Zonzeel/Nieuwveer zijn op de Geomorfologische kaart van Nederland gekarteerd
als gelegen op een vlakte van getijde afzettingen (code 2M 35),38 een getijde
inversierug/getijde oeverwal (code 3K34)39 en een restgeul met veen (code 2R4).40 41
Ter plaatse van het noordelijke deel van deelgebied B-4 komt volgens de
Geomorfologische kaart een dekzandrug voor (code 3K14). De deelgebieden B-7
en B-8 bevinden zich volgende de Geomorfologische kaart van Nederland
eveneens op een dekzandrug (code 3L5). Op de Cultuurhistorische
Inventarisatiekaart van de gemeente Breda is deelgebied B-7 echter gekarteerd
41 Deelgebied B-8 is op deze kaart gekarteerd als
een 'lage rug'.42 In bijlage 2 is de geomorfologie van de deelgebieden ter plaatse
van cluster Zonzeel/Nieuwveer visueel weergegeven.
Op het Actueel Hoogtebestand Nederland43 is de oost-west lopende dekzandrug
in het noordelijke deel van deelgebied B-4 goed als zodanig herkenbaar. Het
terrein bevindt zich hier op een hoogte van maximaal 0,6 m + NAP, terwijl de
vlakte van getijdeafzettingen circa 60 tot 70 centimeter lager gelegen is. Ook de
getijdeinversierug/ oeverwal ter plaatse van de deelgebieden B-3 en B-6 is op het
AHN goed zichtbaar. Pal ten noordoosten van deelgebied B-2 is op het AHN een
onnatuurlijke rechte structuur herkenbaar. Dit betreft de inmiddels geheel
afgegraven Zonzeelschen Dijk. Ter plaatse van deelgebied B-6 is de nog steeds
aanwezige Markdijk goed zichtbaar. Ter plaatse van deelgebied B-5 is de
voormalige, inmiddels gedempte, Kromme Kreek nog als zodanig herkenbaar. Op
het AHN is ook goed zichtbaar dat de deellocaties B-7 en B-8 duidelijk hoger
gelegen zijn dan de overige deellocaties met hoogtes van 1,2 tot 1,6 m + NAP.
Volgens de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen geen
van de acht deelgebieden ter plaatse van cluster Zonzeel/Nieuwveer
ontgrondingsvergunningen verleend.44 Ook zijn geen onnatuurlijke laagtes
zichtbaar binnen de deelgebieden die kunnen duiden op (oudere) ontgravingen.
Tussen de deelgebieden B-5 en B-6 is volgens de ontgrondingenkaart van de
provincie Noord-Brabant wel een ontgrondingsvergunning verleend. Afgaande
op het AHN is echter nooit gebruik gemaakt van deze vergunning.

34 Provincie Noord-Brabant 2007.
35 Stiboka 1987.
36 Codes Mn86A, Mn25A en Mn35A.
37 Code Mv41C.
38 Deelgebieden B-1, B-2, B-4 en B-5.
39 Deelgebieden B-3 en B-6 (gedeeltelijk).
40 Deelgebied B-6 (gedeeltelijk).
41 Leenders 2004.
42 Leenders 2004.
43 AHN-2 2018.
44 Provincie Noord-Brabant 2007.
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Uit de Bodemkaart van Nederland45 blijkt dat het gebied ter plaatse van het
noordelijke deel van cluster Zonzeel/Nieuwveer hoofdzakelijk bestaat uit kalrijke
Poldervaaggronden.46 Ter plaatse van het noordelijke deel van deelgebied B-4
komt echter ook een veldpodzolbodem voor, begraven onder een dun kleidek
(code kHn21). Ter plaatse van de deelgbieden B-7 en B-8 bestaat de bodem uit
een laarpodzol (code cHn23).
De deelgebieden bevinden zich in een gebied met een grondwatertrap VI.
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Figuur 2.2 Overzicht van de bodemkaart van Nederland voor het cluster Zonzeel/Nieuwveer
en omgeving.

De deelgebieden D-1 t/m D-3 ter plaatse van Cluster Galder

De deelgebieden ter plaatse van het cluster Galder zijn op de Geomorfologische
kaart van Nederland gekarteerd als gelegen in een beekdal met veen (code 2R1),
grenzend aan een dekzandrug (code 3L5)47 of een dekzandvlakte (code 2M13).48
Op de Cultuurhistorische Inventarisatiekaart van de gemeente Breda is het
betreffende beekdal smaller.49 Alleen deelgebied D-1 bevindt zich op deze kaart
in een beekdal. Deelgebied D-2 ligt op de kaart van Leenders (2004) deels op een
hoge dekzandrug (noordelijke helft) en deels op een lage rug. Dit zelfde geldt
voor deelgebied D-3. Hier is echter ook een geïsoleerde laagte onderscheiden in
het oostelijke deel van deelgebied D-3. In bijlage 2 is de geomorfologie van de
deelgebieden ter plaatse van cluster Galder visueel weergegeven.
Wanneer het gebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland50 wordt bekeken,
dan lijkt de indeling zoals weergegeven op de kaart van Leenders meer voor de
hand te liggen dan de indeling op de Geomorfologische kaart van Nederland. Het
dal van de Berkloop is goed als zodanig herkenbaar met hoogtes rond de 4,8 m +
NAP. De laagte binnen deelgebied D-3 lijkt echter eerder op een geïsoleerde
laagte dan dat het deel uitmaakt van datzelfde beekdal. De laagst gelegen delen
45 Stiboka 1987.
46 Codes Mn12A, Mn15A en Mn35A.
47 Deelgebieden D-2 en D-3.
48 Deelgebied D-1.
49 Leenders 2004.
50 AHN-2 2018.
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hier bevinden zich op circa 5,4 m + NAP. Ter plaatse van deelgebied D-2 is
duidelijk sprake van een dekzandrug met hoogtes rond de 6,4 m + NAP. Het
zuidwestelijke deel van deelgebied D-2 bevindt zich echter al op de rand van het
beekdal.
Volgens de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen geen
van de drie deelgebieden ter plaatse van cluster Galder ontgrondingsvergunningen verleend.51 Ook zijn binnen de drie deelgebieden geen
onnatuurlijke laagtes zichtbaar die kunnen duiden op (oudere) ontgravingen. Pal
naast deelgebied D-3 is volgens de ontgrondingenkaart van de provincie NoordBrabant wel een ontgrondingsvergunning verleend. Het betreft hier een
zandwinningsplas. Afgaande op het AHN bevindt zich pal ten noordwesten van
deelgebied D-2 en pal ten noordoosten van deelgebied D-3 ook een tweetal
afgravingen. Het betreft twee onnatuurlijk rechthoekige laagtes. Blijkbaar betreft
het hier oude ontginningen, aangezien ze niet op de ontgrondingenkaart van de
provincie Noord-Brabant zijn weergegeven.

Deelgebieden D-1 t/m D-3 geprojecteerd op de bodemkaart van Nederland

Figuur 2.3 Overzicht van de bodemkaart van Nederland voor het cluster Galder en
omgeving.

Uit de Bodemkaart van Nederland52 blijkt dat het gebied ter plaatse van cluster
Galder hoofdzakelijk bestaat uit een beekeerdgrond (code pZg21). In het
noordelijke deel van deelgebied D-2 kan echter ook een hoge zwarte
enkeergrond voorkomen (code zEz21). Deelgebied D-1 bestaat volgens de
bodemkaart hoofdzakelijk uit een Broekeerdgrond (code zWz). In het
zuidwestelijke deel van deelgebied D-3 kan een veldpodzol voorkomen (code
Hn21). De deelgebieden bevinden zich in een gebied met een grondwatertrap III,
met uitzondering van het noordelijke deel van deelgebied D-2. Dat is gelegen in
een gebied met grondwatertrap VII.

51 Provincie Noord-Brabant 2007.
52 Stiboka 1987.
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De deelgebieden E-1 t/m E-8 ter plaatse van Cluster Hazeldonk/Zundert

De deelgebieden ter plaatse van het cluster Hazeldonk/Zundert zijn op de
Geomorfologische kaart van Nederland gekarteerd als gelegen in een vlakte van
ten dele verspoelde dekzanden (code 2M9), op een dekzandrug (code 3L5), op
een glooiing van een beekdalzijde (code 3H11), in een dal zonder veen (code 2R2)
en in een dal met veen (code 2R1). Het beeld op de Cultuurhistorische
Inventarisatiekaart van de gemeente Breda komt hier redelijk mee overeen, ware
dat hier niet gesproken wordt over beekdalen maar moerige laagten. In bijlage 2
is de geomorfologie van de deelgebieden ter plaatse van cluster
Hazeldonk/Zundert visueel weergegeven.
Wanneer het gebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland53 wordt bekeken,
dan lijkt wel degelijk sprake te zijn van een beekdal, zowel ter plaatse van het
oostelijk gelegen deelgebied E-1 (dal van de Kerselsche beek) als ter plaatse van
de deelgebieden E-5 t/m E-8 (dal van de Hazeldonksche beek). Ter plaatse van
deelgebied E-3 lijkt echter sprake te zijn van een geïsoleerde laagte. Het dal van
de Hazeldonksche beek is goed als zodanig herkenbaar met hoogtes rond de 5,2
m + NAP. Dit geldt eveneens voor het dal van de Kerselsche beek. De
deelgebieden E-3 en E-4 liggen betrekkelijk hoog met hoogtes rond de 6,8 m +
NAP. De laagst gelegen delen van deelgebied E-3 bevinden zich echter op circa
5,8 m + NAP. Het betreft hier mogelijk een uitgeblazen laagte.
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Deelgebieden E-1 t/m E-8 geprojecteerd op de bodemkaart van Nederland

Figuur 2.4 Overzicht van de bodemkaart van Nederland voor het cluster Hazeldonk/Zundert.

Uit de Bodemkaart van Nederland54 blijkt dat het gebied ter plaatse van de
deelgebieden E-1 t/m E-8 bestaat uit beekeerdgronden (code pZg21),
veldpodzolgronden (code Hn21), broekeergronden (code zWz),
madeveengronden (code aVz) en vlierveengronden (code Vc).
De deelgebieden bevinden zich in een gebied met een grondwatertrap III en VI.
Volgens de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen geen
van de acht deelgebieden ter plaatse van cluster Hazeldonk/Zundert
53 AHN-2 2018.
54 Stiboka 1987.
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ontgrondings-vergunningen verleend.55 Ook zijn binnen de drie deelgebieden
geen onnatuurlijke laagtes zichtbaar die kunnen duiden op (oudere)
ontgravingen. In de directe nabijheid van de deelgebieden E-4, E-5 en E-7 zijn
volgens de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant wel
ontgrondingsvergunningen verleend. Afgaande op het AHN lijkt het er echter op
dat deze vergunningen nooit zijn benut. Ter plaatse van deelgebied E-2, gelegen
op het industrieterrein Hazeldonk, is het terrein waarschijnlijk opgehoogd. Uit
het AHN is echter niet meer af te lezen hoe dik dit (eventueel aanwezige)
ophoogdek is.

2.3

Bewoningsgeschiedenis

2.3.1 Inleiding

Het gevarieerde landschap binnen het gebied waar de windmolens geplaatst
zullen worden bood de bewoners in het verleden een breed scala aan bestaansen vestigingsmogelijkheden. De eerste mensen vestigden zich op de hogere delen
in het landschap zoals op de dekzandruggen, meestal in de buurt van een
waterloop. In het westen van Noord-Brabant zijn vondsten bekend vanaf het laatpaleolithicum. Overigens geldt dit tot op heden niet voor het gebied ter plaatse
van het cluster Klaverpolder en Zonzeel. Hier ontstond al vroeg gedurende het
Holoceen een uitgestrekt veengebied wat het ongeschikt maakte voor bewoning
(zie paragraaf 2.2).
De steentijd werd gekenmerkt door rondtrekkende jagers-verzamelaars, die
gebruik maakten van stenen en benen werktuigen. De mensen woonden in
tijdelijke kampen, die zich over het algemeen op landschappelijke gradiënten
bevonden. Door de bestaansbasis (jagen en verzamelen) en de grote mobiliteit
was de invloed van deze mensen op het landschap gering. Dit veranderde toen
men vanaf 4900 voor Chr. (neolithicum) geleidelijk het jagen en verzamelen
verruilde voor een voedselvoorziening gebaseerd op akkerbouw en veeteelt.
Door het verbouwen van voedsel werd men gebonden aan een bepaalde plek,
werden stevigere onderkomens gebouwd en ging men aardewerk produceren en
gebruiken. Men ontwikkelde ook grafrituelen en ging hun doden in grafheuvels
begraven. Zodra de bodem op een bepaalde plek uitgeput was, kapte men een
nieuw stukje bos en verplaatste men de akkers en eventueel de boerderij. Als
gevolg van de ontbossing ging de natuurlijke vruchtbaarheid van de armere
bodems snel achteruit. Het bos regenereerde daardoor vanaf het laat-neolithicum
plaatselijk na verlating van de akkers niet meer, waardoor er heidevelden
ontstonden. Plaatselijk konden als gevolg van het kappen en afbranden van het
bos zandverstuivingen ontstaan.
Als gevolg van de ontbossing en akkerbouw was vanaf de late ijzertijd de
bodemvruchtbaarheid in grote gebieden dermate afgenomen dat deze niet meer
als woon- en landbouwgebied werden gebruikt en men zich terugtrok in de
gebieden met een van nature hoge bodemvruchtbaarheid. Op de uitgeputte
akkers zal na verloop van tijd secundair bos zijn gaan groeien, waarna deze
gebieden werden gebruikt voor het verkrijgen van brandhout en dergelijke. De
beekdalen waren lange tijd nog dichtbegroeide moerasbossen en speelden geen
rol in het landbouwsysteem. Beekdalen en andere moerassige delen van het
landschap werden wel gebruikt voor de winning van grondstoffen (zoals hout,
leem, veen e.d.), als dump voor afval, voor rituele deposities, e.d.
In de loop van de middeleeuwen nam de bevolking sterk toe, waardoor ook de
behoefte aan landbouwgrond sterk toe nam en grote aaneengesloten
55 Provincie Noord-Brabant 2007.
l:O.Ī«t
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bouwlandcomplexen ontstonden. De nederzettingen werden van de hoge
dekzandruggen verplaatst naar flanken, waardoor de kerk vaak midden in het
grote akkergebied achterbleef. Om aan de groeiende behoefte aan mest te
kunnen voorzien, werden vanaf de 11e of 12e eeuw ook de beekdalen ontgonnen
en omgevormd tot wei- en hooilanden. In de 14e en 15e eeuw werd de
ontwatering van de beekdalen vervolgens verbeterd door de gronden te verdelen
in smalle kavels die loodrecht op de beek lagen. Bovendien werd grond van de
hogere dekzandruggen gebruikt om de randen van de beekdalen op te hogen.
Om de beschikbare mest efficiënter te kunnen gebruiken, werd de mest vanaf de
15e eeuw vermengd met bosstrooisel en plaggen. De winning van het bosstrooisel
en de plaggen leidde tot een vergaande aftakeling van de bossen, zodat
uitgestrekte heidevelden ontstonden. Dit landschap, met een afwisseling van
aaneengesloten bouwlandcomplexen, wei- en hooilanden in de beekdalen en
grote heidegebieden bleef tot in de 19e eeuw bestaan. Pas met de uitvinding van
de kunstmest in de 19e eeuw waren de heidevelden niet meer nodig voor de
bemesting van de akkers en konden ze worden ontgonnen voor de landbouw.
In het laag gelegen noordelijke deel van West-Brabant voltrok de bevolking van
het gebied anders. Hier bestond het gebied uit een uitgestrekt veengebied dat
niet geschikt was voor bewoning. Pas gedurende de volle middeleeuwen werd
het gebied ontgonnen. Het stelsel van kreken binnen het veengebied vormde een
uitstekende transportweg om veen en zout te winnen en te vervoeren. De eerste
reguliere bewoning van het gebied wordt derhalve verbonden aan de winning
van en de handel in zout en veen. De eerste nederzettingen ontstonden op de
hoger gelegen oevers van dergelijke kreken, waarvandaan het veengebied werd
gebruikt en ontgonnen.56
Door de ontvening kwam het gebied echter steeds lager te liggen. Er moesten
dijken worden aangelegd om het gebied te beschermen tegen overstromingen.
De eerste bedijkingen van het land van Zevenbergen en in de buurt van Zonzeel
stammen uit de 14e eeuw, gelijktijdig met de eerste overstromingen vanuit zee
van dit gebied.57
De meest invloedrijke overstroming betreft de St. Elizabethsvloed in 1421.58
Vrijwel de gehele Grote Waard verdween onder water en er ontstond een
uitgestrekt meer dat in de eeuwen daarna door de Merwede langzaam werd
opgevuld met sediment. Ook buiten de Grote waard was de invloed van de St.
Elisabethsvloed groot. Meerdere polders verdwenen onder water, zoals een groot
deel van het noorden en westen van Noord-Brabant, waaronder het gebied ter
plaatse van de clusters Klaverpolder en Zonzeel/Nieuwveer.
2.3.2 Historie

Het oorspronkelijke Brabantse dekzandlandschap is lange tijd gedomineerd
geweest door uitgestrekte woeste gronden met daartussen kleine en grote
gemeenschappelijke akkercomplexen. Het gebied rond de nederzettingen kent
vaak een historie die tot ver in de prehistorie reikt. Dit blijkt uit de talrijke
archeologische vindplaatsen en monumenten rond veel van de huidige dorpen en
steden. Voor de dorpen in het veengebied rond de clusters Klaverpolder en ook
Zonzeel geldt dit echter niet. De dorpen in dit gebied zijn pas tijdens de
inpoldering van dit gebied gedurende de late middeleeuwen ontstaan.
Geen van de 28 deelgebieden bevindt zich echter in de nabijheid van (de
historische kern van) een dorp.
56 Groot et al. 2013.
57 Groot
2013.
58 Er zijn begin 15e eeuw meerdere vloeden geweest vlak achter elkaar geweest. Voor het
gemak zijn deze in dit rapport allen onder de noemer St. Elizabethsvloed geschaard.
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Hieronder volgt een korte beschrijving van de recente historie van de
deelgebieden, gebaseerd op de eerste kadastrale kaarten uit de periode 1820
1832 en kaartmateriaal van rond 1900.
De deelgebieden A-1 t/mA-9 ter plaatse van Cluster Klaverpolder

Nagenoeg alle deelgebieden ter plaatse van het cluster Klaverpolder waren ten
tijde van de eerste kadastrale kaart uit de periode 1820-1832 in gebruik als
grasland. In geen van de deelgebieden was bebouwing aanwezig.59

Figuur 2.5 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden A-1, A-6
en A-7. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.

Het landschap zag er destijds anders uit dan tegenwoordig. Dit is het gevolg van
de grote infrastructurele werken zoals de aanleg van spoorwegen en snelwegen.
Ook ruilverkavelingsprojecten hebben ervoor gezorgd dat in het huidige
landschap weinig meer herinnert aan het landschap van begin 19e eeuw. Alleen
de Zwaluwse dijk langs het Hollandsch Diep en de Streeplandsche Dijk ter plaatse
van deelgebied A-9 zijn op het kaartmateriaal uit begin 19e eeuw nog
herkenbaar.
De deelgebieden A-1, A-6 en A-7 (figuur 2.5) waren in gebruik als weilanden. Dit
gold eveneens voor de deelgebieden A-2, A-3 en A-9 (zie figuur 2.6). De
Streeplandsche Dijk zoals deze ter plaatse van deelgebied A-2 aanwezig was, is in
het huidige landschap nog steeds als zodanig herkenbaar. Het deelgebied A-8
was destijds deels in gebruik als bouwland en deels als weide.
Deelgebied A-4 was rond 1830, net als in de huidige situatie, in gebruik als
akkerland. Deelgebied A-5 was destijds in gebruik als weide (figuur 2.7).
Op een kaart uit begin 20e eeuw (zie figuur 2.8) is het landschap zoals dit circa
een eeuw daarvoor aanwezig was nog duidelijk als zodanig herkenbaar. Er heeft
echter wel een grote verandering plaatsgevonden. In 1866 werd het spoor van
Breda naar Moerdijk geopend. In 1872 kwam daar het spoor naar Dordrecht bij.
59 www.beeldbank.gjltureelerfgoed.nl 2018.
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Het spoor van station Lage Zwaluwe naar Moerdijk raakte al in 1928
buitengebruik. Tegenwoordig is van dit spoor niets meer over, al kan ter plaatse
van deellocatie A-1 op het AHN nog een klein stukje van dit spoor achterhaald
worden in de vorm van een ophoging in het landschap (zie bijlage 3).
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Figuur 2.6 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden A-2, A
3, A-8 en A-9. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.
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Figuur 2.7 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden A-4 en
A-5. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.

Halverwege de 20e eeuw wordt begonnen met de aanleg van de voorganger van
de huidige A16. In de daarop volgende decennia volgen verscheidene
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aanpassingen, waarbij de aanleg van de A17 eind jaren zestig, met het
knooppunt Klaverpolder tot gevolg, de meest ingrijpende is. In 2005 is de huidige
vorm van het knooppunt Klaverpolder tot stand gekomen. Hierbij is ook het
tankstation ter plaatse van deelgebied A-2 aangelegd. Ook aan het spoor zijn in
de loop der jaren vele werkzaamheden verricht. Zo is begin jaren tachtig een
goederenspoorweg aangelegd naar het industrieterrein van Moerdijk. Dit spoor
loopt langs de deelgebieden A-4 en A-5. Tussen 2000 en 2006 hebben hier
werkzaamheden plaatsgevonden voor de aanleg van de HSL. Eind jaren tachtig is
de Verlaten Dijk, gelegen ter hoogte van deelgebied A-5, grotendeels
afgegraven. Vanaf eind jaren negentig is niets meer van deze dijk over.60
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Figuur 2.8. Uitsnede van de Historische Atlas van Noord-Brabant voor de deelgebieden A-1
t/m A-9. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.

Al deze werkzaamheden hebben een grote impact op de directe omgeving van
de deelgebieden gehad. Het aanzicht van het gebied is hiermee drastisch
veranderd. Met uitzondering van de deelgebieden A-2 en A-3, zijn de
deelgebieden zelf echter niet betrokken bij deze infrastructurele werken. Ter
plaatse van deelgebied A-2 zijn echter verscheidene keren werkzaamheden
uitgevoerd. Zo is er bij de eerste versie van knooppunt Klaverpolder een weg
aangelegd. Deze weg is bij de aanleg van het huidige knooppunt (2005) weer
verdwenen. Hiervoor in de plaats is een parkeergelegenheid aangelegd,
behorende tot het tankstation dat toen ook is gebouwd. Bij de aanleg van het
tankstation plus parkeergelegenheid is het terrein circa twee meter opgehoogd.
Het zuidelijke deel van deelgebied A-2 valt binnen dit opgehoogde terrein. In het
noordelijke deel zijn twee kleine vijvers aangelegd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in het gebied rond de Moerdijkbrug hevig
gevochten. Het betrof een strategisch belangrijk punt. Zowel tijdens de meidagen
van 1940 als tijdens de bevrijding van Nederland door de geallieerden hebben
hier zware gevechten plaatsgevonden. Het spoor is gedurende de oorlog
verscheidene malen door de geallieerden gebombardeerd.
60 Topotijdreis 2018.
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De deelgebieden B-1 t/m B-8 ter plaatse van Cluster Zonzeel/Nieuwveer

Alle deelgebieden ter plaatse van het cluster Zonzeel/Nieuwveer waren ten tijde
van de eerste kadastrale kaart uit de periode 1820-1832 in gebruik als
landbouwgrond. Er was voornamelijk sprake van weide en hooiland, al waren
grote delen ook al in gebruik als akkerland. Enkele percelen werden gebruikt
voor hakhout. In geen van de deelgebieden was bebouwing aanwezig.

107000

Figuur 2.9 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden B-1, B-2,
B-4 en B-5. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.

Ook rond cluster Zonzeel zag het landschap er destijds anders uit dan
tegenwoordig, al geldt voor dit cluster dat er meer van het oude landschap
herkenbaar is dan ter plaatse van het cluster Klaverpolder. Ook ter plaatse van
het cluster Zonzeel hebben de grote infrastructurele werken zoals de aanleg van
spoorwegen en snelwegen een grote impact op het landschap gehad. Ook het
rechttrekken van de rivier de Mark en de ruilverkavelingsprojecten hebben ervoor
gezorgd dat het huidige landschap is veranderd ten opzichte van het landschap
van begin 19e eeuw. Toch zijn nog verscheidene zaken zoals deze rond 1830
aanwezig waren ook nu nog als zodanig herkenbaar. Zo was de huidige Noordse
Weg ter hoogte van deelgebied B-1 begin 19e eeuw al aanwezig (figuur 2.9). Dit
geldt ook voor de huidige Schuivenoordse Weg en de Brede Weg ter hoogte van
de deelgebieden B-4 en B-5. Ook de oude loop van de Mark is in het huidige
landschap nog herkenbaar aan de Markweg ter hoogte van deelgebied B-2 en B3. De Markdijk is aan de oostzijde van de A16 nog onveranderd aanwezig (figuur
2.10). De Dammenseweg ter plaatse van de deelgebieden B-7 en B-8 was rond
1830 al aanwezig. Dit geldt ook voor het naamloze onverharde pad pal ten
westen van deelgebied B-8 (figuur 2.11).
Deelgebied B-1 was in gebruik als weiland. Deelgebied B-2 was in gebruik als
bouwland. In het noordelijke deel van B-2 bevond zich een dijk (Zonzeelschen
Dijk). Deze dijk is nu niet meer aanwezig. Ook op het AHN (bijlage 3) is hier niets
meer van te zien. De bebouwing ten zuiden van deelgebied B-2 dateert uit eind
jaren zestig van de 19e eeuw. De Mark stroomde nog pal ten zuiden van
deelgebied B-2. Deelgebied B-3 bevond zich destijds aan de zuidzijde van de Mark
33

Plangebied Windenergie A16 zone

rCTīa

en was in gebruik als hooiland. Deelgebied B-4 was destijds, net als in de huidige
situatie, al in gebruik als bouwland. Dit gold eveneens voor deelgebied B-5, al
was een klein deel destijds in gebruik als weide. De situatie ter plaatse van
deelgebied B-6 is eigenlijk niet veranderd ten opzichte van de situatie begin 19e
eeuw. Het was toen in gebruik als hooiland, tegenwoordig als weide.
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Figuur 2.10 Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden B-3 en
B-6. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.
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Figuur 2.11. Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden B-7 en
B-8. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.
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Deelgebied B-7 was geheel in gebruik als hooiland. Deelgebied B-8 was
voornamelijk in gebruik als akkerland, hoewel ook hakhout aanwezig was .
Op een kaart uit begin 20e eeuw (zie figuur 2.12) is het landschap zoals dit circa
een eeuw daarvoor aanwezig was nog duidelijk als zodanig herkenbaar. Ook hier
heeft de aanleg van het spoor van Breda naar Moerdijk in 1866 het aangezicht
van het landschap veranderd, zij het in beperkte mate. Tussen circa 1938 en 1958
heeft in het zuidelijke deel van deelgebied B-5 een onverhard pad gelopen.61

Figuur 2.12. Uitsnede van de Historische Atlas van Noord-Brabant voor de deelgebieden B-1
t/m B-8. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.

Pas halverwege de 20e eeuw, wanneer wordt begonnen met de aanleg van de
voorganger van de huidige A16, verandert het landschap drastisch. Eind jaren
vijftig is men begonnen met het rechttrekken van de Mark. Dit was eind jaren
zestig gereed. In deze periode heeft men ter plaatse van deelgebied B-7 een
nieuwe dijk aangelegd. Eind jaren zestig werd ter hoogte van deelgebied B-7 de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. Deze is rond 1980 uitgebreid. In de
jaren tachtig is men begonnen met de aanleg van de A59, met het knooppunt
Zonzeel tot gevolg. Dit werk, wat de meeste impact had op het landschap, was in
1987 gereed. Bij deze werkzaamheden is de Zonzeelsche dijk ter plaatse van
deelgebied B-2 afgegraven. Ook is toen de Kromme Kreek, die door deelgebied
B-5 liep, gedempt. 62
Ook aan het spoor zijn in de loop der jaren vele werkzaamheden verricht. Zo is
tussen 2000 en 2006 de HSL aangelegd.63
Ook ter plaatse van cluster Zonzeel hebben al deze werkzaamheden een grote
impact op de directe omgeving van de deelgebieden gehad. Het aanzicht van het
gebied is hiermee veranderd, zij het in mindere mate dan ter plaatse van cluster
Klaverpolder. Ook in dit geval geldt dat voor de meeste deelgebieden geldt dat
61 Topotijdreis 2018.
62 Topotijdreis 2018.
63 Topotijdreis 2018.
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de terreinen zelf niet betrokken zijn bij de infrastructurele werken. Ter plaatse
van deelgebied B-2 hebben echter wel degelijk bodemingrepen plaatsgevonden.
Hier is de dijk bij de aanleg van het knooppunt afgegraven. Ook ter plaatse van
deelgebied B-5 heeft een verandering plaatsgevonden. Hier is de Kromme Kreek
gedempt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het spoor gedurende de oorlog verscheidene
malen door de geallieerden gebombardeerd.
De deelgebieden D-1 t/m D-3 ter plaatse van Cluster Ga/der

Ook rond cluster Galder zag het landschap er begin 19e eeuw anders uit dan
tegenwoordig, al is een aantal landschappelijke kenmerken van het oude
landschap nu nog steeds als zodanig herkenbaar. Maar ook ter plaatse van het
cluster Galder hebben de grote infrastructurele werken zoals de aanleg van
spoorwegen en snelwegen een grote impact op het landschap gehad. Ook het
graven van zandwinningsgaten en ruilverkavelingsprojecten hebben ervoor
gezorgd dat het huidige landschap is veranderd ten opzichte van het landschap
van begin 19e eeuw.
Zoals vermeld zijn nog verscheidene zaken zoals deze rond 1830 aanwezig waren
ook nu nog als zodanig herkenbaar. De huidige Oude Rijsbergsebaan/
Marellenweg was destijds al aanwezig. Ook was het beekje de Berkloop zoals dat
nu tussen de drie deelgebieden loopt begin 19e eeuw al aanwezig. Zelfs een deel
van de verkaveling uit die periode is, ondanks de ruilverkavelingen, nu nog als
zodanig herkenbaar.
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Figuur 2.13. Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden D-1
t/m D-3. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.
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De deelgebieden D-1 en D-3 bestonden ten tijde van de eerste kadastrale kaart
uit de periode 1820-1832 uit onontgonnen heidegebied. Ook deelgebied D-2 was
nog grotendeels onontgonnen, op twee percelen na die in gebruik waren als
akkerland. In geen van de deelgebieden was bebouwing aanwezig (figuur 2.13).
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Op een kaart uit begin 20e eeuw (zie figuur 2.14) is het landschap zoals dit circa
een eeuw daarvoor aanwezig was nog duidelijk als zodanig herkenbaar. Het
gebied was nog grotendeels onontgonnen (vochtige heide). Ook waren er in dit
geval rond 1900 nog geen grote infrastructurele werken uitgevoerd. Zo was hier
nog geen spoorlijn aangelegd, ondanks dat België graag een spoorverbinding
wilde tussen Antwerpen en Breda. Deze is pas in 2009 geopend (HSL). Wel is rond
1900 de huidige Zwaantjesweg aangelegd. Ook liep pal ten zuiden van
deelgebied D-1 een weg. Hiervan is momenteel alleen nog een deel grenzend aan
de Oude Rijsbergsebaan over in de vorm van een onverhard pad. De Berkloop
stroomde rond 1900 nog precies zo als begin 19e eeuw.
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Figuur 2.14. Uitsnede van de Historische Atlas van Noord-Brabant voor de deelgebieden D-1
t/m D-3. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.

Op figuur 2.14 Is goed te zien dat het terrein ter plaatse van de deelgebieden D-1
en D-3 deels uit vennetjes bestond.
Het gebied rond cluster Galder is in de jaren dertig van de vorige eeuw
ontgonnen.64 Vanwege de vrij natte omstandigheden betrof het vooral
weilanden, al werden ook enkele akker aangelegd. De Berkloop was na de
ontginning nog aanwezig. Deze situatie heeft tot diep in de 20e eeuw
voortbestaan. Pas in 1980 werd de A16 doorgetrokken naar België (Antwerpen).
Dat was na de ontginning van het gebied de tweede grote verandering. Voor de
deelgebieden zelf had dit echter geen gevolgen. Voor de directe omgeving
uiteraard wel. In deze periode werd ook het zandwinningsplas 'Galderse Meren'
aangelegd.
De volgende grote verandering in het gebied was de aanleg van de A58 en het
knooppunt Galder in 1989. De aanleg van dit knooppunt heeft geleid tot het
dempen van het deel van de Berkloop dat door deelgebied D-1 liep. Bovendien is
toen ook de zandwinning pal ten oosten van deelgebied D-3 aangelegd.
Rond 2005 is het knooppunt Galder aangepast in verband met de aanleg van de
HSL. Dit had echter geen gevolgen voor de deelgebieden. Vrij recent heeft men
64 Topotijdreis 2018.
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het gebied ten oosten van deelgebied D-3 vernat middels het graven van een
tweetal vennetjes.65
De infrastructurele werkzaamheden ter plaatse van cluster Galder hebben een
grote impact op de directe omgeving van de deelgebieden gehad. Het aangezicht
van het gebied is hiermee veranderd. Ook in dit geval geldt dat de deelgebieden
zelf niet betrokken zijn bij de infrastructurele werken. Wel is ter plaatse van
deelgebied D-1 de loop van de Berkloop gedempt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in het gebied mijnenvelden aangelegd. Ook
is een tankgracht aangelegd. Een deel van deze tankgracht bevond zich in het
uiterste zuidwestelijk deel van deelgebied D-2. De tankgracht is direct na de
oorlog gedempt.
De deelgebieden E-1 t/m E-8 ter plaatse van Cluster Hazeldonk/Zundert

Lang niet alle deelgebieden ter plaatse van het cluster Hazeldonk/Zundert waren
ten tijde van de eerste kadastrale kaart uit de periode 1820-1832 al in gebruik als
landbouwgrond. Het gebied was afgaande op het gebruik rond 1830 blijkbaar vrij
nat. Veel van de grond bestond uit moeras of heidegebied en was nog
onontgonnen. Die delen die al wel waren ontgonnen waren voornamelijk in
gebruik als weidegebied. Slechts een tweetal percelen was in gebruik als
akkerland. In geen van de deelgebieden was bebouwing aanwezig.
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Figuur 2.15. Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor deelgebied E-1. Het
deelgebied is middels het rode kader weergegeven.

Net als ter plaatse van de overige clusters zag ook het landschap rond cluster
Hazeldonk/Zundert er destijds heel anders uit dan tegenwoordig. Ook ter plaatse
van dit cluster hebben de grote infrastructurele werken zoals de aanleg van
spoorwegen en snelwegen een grote impact op het landschap gehad. Maar in
delen van dit cluster is ook gebouwd. Het gaat hierbij om de aanleg van het
industrieterrein Hazeldonk. Ook de ruilverkavelingsprojecten hebben hun sporen
65 Topotijdreis 2018.
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achtergelaten. Toch zijn ook hier nog verscheidene zaken zoals deze rond 1830
aanwezig waren ook nu nog als zodanig herkenbaar. Het gaat hierbij om enkele
wegen, de loop van beken/sloten en in een enkele geval is ook de verkaveling van
destijds nog als zodanig herkenbaar.
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Figuur 2.16. Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden E-2, E3 en E-4. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.
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Figuur 2.17. Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor de deelgebieden E-5 en
E-6. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.

Deelgebied E-1 bestond begin 19e eeuw geheel uit heide. Deelgebied E-2 was
destijds al wel ontgonnen en bestond uit weide, hakhout en een perceel
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bouwland. Deelgebied E-3 betrof nat gebied. Er was moeras aanwezig, heide,
dennenbos, hakhout, weide en toch ook een enkel perceel bouwland. Deelgebied
E-4 was destijds geheel onontgonnen en bestond uit heidegebied en moeras.
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Figuur 2.18. Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor deelgebieden E-7. Het
deelgebied is middels het rode kader weergegeven.
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Figuur 2.19. Uitsnede van de eerste kadastrale kaart 1820-1832 voor deelgebieden E-8. Het
deelgebied is middels het rode kader weergegeven.

Ook deelgebied E-5 was grotendeels onontgonnen. Het bestond voornamelijk uit
heide, moeras en bos, al was ook één perceel weide aanwezig. Deelgebied E-6
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was destijds al geheel in gebruik voor landbouwdoeleinden. Het gebied was
waarschijnlijk wat nat, aangezien het alleen als weide werd gebruikt. Hetzelfde
geldt voor deelgebied E-7, al was hier nog een deel onontgonnen (heide).
Deelgebied E-8 was begin 19e eeuw nog niet geschikt voor de landbouw. Het
bestond grotendeels uit moerassig gebied en heide.
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Figuur 2.20. Uitsnede van de Historische Atlas van Noord-Brabant voor de deelgebieden E-1
t/m E-4. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.
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Figuur 2.21. Uitsnede van de Historische Atlas van Noord-Brabant voor de deelgebieden E-5
t/m E-8. De deelgebieden zijn middels rode kaders weergegeven.
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Op een kaart uit begin 20ste eeuw (zie figuren 2.20 en 2.21) is het landschap zoals
dit circa een eeuw daarvoor aanwezig was nog duidelijk als zodanig herkenbaar.
Er is hier geen spoor aangelegd dat het aangezicht van het gebied veranderd
had, met uitzondering van het spoor van de stoomtram van Rijsbergen naar
Meerle. Deze stoomtram houdt eind jaren veertig van de vorige eeuw op te
bestaan. De trambaan wordt omgezet in een weg. Alleen ter plaatse van de
deelgebieden E-5 en E-7 is het landgebruik deels veranderd van heide naar bos
(deelgebied E-5 en van weide naar bos (E-7).
Een deel van het gebied rond cluster Hazeldonk/Zundert is in de jaren dertig van
de vorige eeuw ontgonnen. Het gaat hierbij om de deelgebieden E-1, E-3 en E-4.
De deelgebieden E-7 en E-8 worden pas eind jaren vijftig ontgonnen. Deze
situatie heeft tot diep in de 20e eeuw voortbestaan. Pas in 1980 werd de A16
doorgetrokken naar België (Antwerpen). Dat was na de ontginning van het
gebied de tweede grote verandering. Voor de deelgebieden zelf had dit echter
geen gevolgen. Voor de directe omgeving uiteraard wel. De volgende grote
verandering in het gebied was de aanleg van het grenskantoor ter plaatse van
het latere industrieterrein Hazeldonk. Dit had gevolgen voor deelgebied E-2,
aangezien dit terrein binnen de ontwikkeling van het grenskantoor viel. Rond het
midden van de jaren negentig van de vorige eeuw werd het industrieterrein
Hazeldonk verder ontwikkeld tot de huidige grootte. Rond 2005 is langs de A16
de HSL aangelegd. Dit had echter geen gevolgen voor de deelgebieden.
De infrastructurele werkzaamheden ter plaatse van cluster Hazeldonk/Zundert
hebben een grote impact op de directe omgeving van de deelgebieden gehad.
Het aangezicht van het gebied is hiermee veranderd. In dit geval geldt dat de
meeste deelgebieden niet betrokken zijn bij de infrastructurele werken. Alleen
deelgebied E-2 is geheel bebouwd geraakt toen het onderdeel werd van het
industrieterrein Hazeldonk.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is in het gebied gevochten zonder dat hierbij
zaken als mijnenvelden of tankgrachten zijn aangelegd.
2.3.3 Archeologie

Over het algemeen zijn in Nederland op verschillende niveaus (landelijk,
provinciaal, regionaal en gemeentelijk) archeologische (verwachtings-)kaarten
opgesteld. Voor alle deelgebieden geldt dat er gemeentelijke
verwachtingskaarten beschikbaar zijn. Het betreft de verwachtingskaarten van de
gemeenten Moerdijk (deelgebieden A-1 t/m A-3, A-5 en B-1 t/m B-3), Drimmelen
(deelgebieden A-4, A6 t/m A-9 en B-4 t/m B-6), Breda (deelgebieden B-7, B-8, D-1
t/m D-3, E-1, E-2 en E-4 t/m E-6) en Zundert (deelgebieden E-3, E-7 en E-8). In deze
paragraaf zullen de verwachtingen van de deelgebieden per cluster kort worden
besproken, alsmede aanvullende informatie uit de database van de RCE (Archis
III).
De deelgebieden A-1 t/m A-9 ter plaatse van Cluster Klaverpolder

Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden A-1 t/m A-3 en A-5 is
gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Moerdijk.66
De onderverdeling van de indicatieve waarden zoals weergegeven op deze kaart
is in het gebied gebaseerd op de statistische relatie tussen het landschapstype,
archeologische vindplaatsen en historische relicten. De deelgebieden A-1 t/m A-3
zijn op de gemeentelijke beleidsadvieskaart gekarteerd als gebieden met een
"lage trefkans op het aantreffen van archeologische waarden" (categorie 8).
' IDDS 2013.
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Deelgebied A-5 is grotendeels gekarteerd als een gebied met een "middelhoge
trefkans op het aantreffen van archeologische waarden" (categorie 6) en deels als
een gebied met een "lage trefkans op het aantreffen van archeologische
waarden" (categorie 8). In bijlage 4 is een uitsnede van de gemeentelijke
beleidsadvieskaart van de gemeente Moerdijk met daarop aanvullende
informatie vanuit ARCHIS weergegeven.
Voor de gemeente Moerdijk geldt dat gebieden met een middelhoge
archeologische verwachting (categorie 6) op basis van geologische en
bodemkundige opbouw, historische informatie en archeologische gegevens, een
middelhoge kans hebben op het aantreffen van archeologische vondsten of
sporen. Om het archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te
beheren is vanaf een bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 250 m2
en een diepte van 50 cm een archeologisch onderzoek vereist. Voor gebieden met
een lage archeologische verwachting (categorie 8) geldt dat op basis van
geologische en bodemkundige opbouw, historische informatie en archeologische
gegevens, een lage kans is op het aantreffen van archeologische vondsten of
sporen. In deze gevallen is alleen onderzoek vereist indien het MER-plichtige
projecten betreft.
Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden A-4 en A-6 t/m A-9 is
gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente
Drimmelen.67 Ook in dit geval is de onderverdeling van de indicatieve waarden
zoals weergegeven op deze kaart gebaseerd op de statistische relatie tussen het
landschapstype, archeologische vindplaatsen en historische relicten. De
deelgebieden A-6 t/m A-8 zijn op de gemeentelijke beleidsadvieskaart gekarteerd
als gebieden met een "lage trefkans op het aantreffen van archeologische
waarden" (categorie 2). Deelgebied A-4 is gekarteerd als een gebied met een
"middelhoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden" (categorie
2). Deelgebied A-9 is grotendeels gekarteerd als een gebied met een "lage
trefkans op het aantreffen van archeologische waarden" en deels als een gebied
met een "middelhoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden"
(beiden categorie 2). In bijlage 4 is een uitsnede van de gemeentelijke
beleidsadvieskaart van de gemeente Drimmelen met daarop aanvullende
informatie vanuit ARCHIS weergegeven.
Voor de gemeente Drimmelen geldt dat gebieden met een middelhoge
archeologische verwachting (categorie 2) op basis van geologische en
bodemkundige opbouw, historische informatie en archeologische gegevens, een
middelhoge kans hebben op het aantreffen van archeologische vondsten of
sporen. Om het archeologisch bodemarchief van deze gebieden gedegen te
beheren is vanaf een bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 100 m2
en een diepte van 50 cm een archeologisch onderzoek vereist. Voor gebieden met
een lage archeologische verwachting geldt dat onderzoek alleen vereist is indien
het MER-plichtige projecten betreft.
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant68 vallen
alle deelgebieden binnen het cultuurhistorisch landschap Zeekleigebied. Dit
betreft een landschap van regionaal belang. De regio bestaat uit een rijk
geschakeerd open polderlandschap waarin de omgang met het water en de strijd
met de zee nog duidelijk af te lezen zijn. Dit komt tot uiting in het patroon van
de dijken, de (voormalige) kreken en de verschillen tussen de polders en de

67 Koopmanschap 2012
68 www.brabant.nl 2018
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onbedijkte gorzen. Het landschap is in hoge mate bepaald, ingericht en
vormgegeven door de mens.69
Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de
provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een
aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch
monument. Geen van de deelgebieden vallen binnen een dergelijk archeologisch
monument. Ook binnen een straal van 500 meter rond de deelgebieden zijn geen
archeologische monumenten aanwezig.
Uit het Centraal Archeologisch Archief70 blijkt dat binnen de deelgebieden
behorend tot het cluster Klaverpolder tot op heden (nog) geen waarnemingen
bekend zijn. Binnen een straal van 500 meter rond de deelgebieden A-3, A-8 en
A-9 is één 'losse' waarneming bekend (zie bijlage 4).71 De waarneming
(identificatienr. 3178832100), aangetroffen tijdens onderzoek in het kader van de
aanleg van de HSL, betreft de vondst van spikkels houtskool in de top van het
dekzand dat hier op een diepte van circa 4 m-mv is aangetroffen. Het houtskool is
gedateerd in het laat-mesolithicum. Naast de aanwezigheid van houtskool zijn
echter geen overige indicatoren aangetroffen.
Zoals in de bijlage 4 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter
rond de deelgebieden zes zaakidentificatienummers. Het voert te ver om al deze
onderzoeken uitgebreid te beschrijven. Vandaar dat de betreffende onderzoeken
in tabel 2.2 kort worden samengevat.
Tabel 2.2 Onderzoeken binnen 500 m rond de deelgebieden
Zaakidentificatienr.
2025464100

2027279100

2030412100

2093237100

2255731100
2290561100

Afstand tot
plangebied
200 m O van
A-1 t/m A-3,
75 m W van
A-4 t/m A-9
200 m O van
A-1 t/m A-3,
75 m W van
A-4 t/m A-9
200 m O van
A-1 t/m A-3,
75 m W van
A-4 t/m A-9
200 m O van
A-1 t/m A-3,
75 m W van
A-4 t/m A-9
250 m ZW
van A-3
100 m W
van A-2 en
A-3

Soort onderzoek

advies

Opmerkingen

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL

Geen vervolg
t.p.v. mogelijke
vindplaats

Vondst van houtskoolspikkels
ter hoogte van station Lage
Zwaluwe.

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL

Rapport staat niet in ARCHIS

aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL

N.v.t. op traject HSL nabij
cluster Klaverpolder

aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL

Nvt op traject HSL nabij cluster
Klaverpolder

Bureaustudie

onbekend

Rapport staat niet in ARCHIS

Bureaustudie

Vervolg
aanbevolen in
de vorm van
boringen

Vervolgonderzoek is niet
uitgevoerd

De lokale oudheidkundige vereniging 'Stichting Heemkunde Moerdijk heeft
binnen de doorlooptijd van onderhavig project niet gereageerd.72 De
69

www.brabant.nl 2018.
70 CAA, RCE 2018.
71 Dit betreft waarnemingen die niet aan recent onderzoek zijn gekoppeld. Dit kan
bijvoorbeeld gaan om vondsten gedaan door amateur-archeologen of aan onderzoek
daterend voor 2005.
72 Op 13 april is aan de Stichting Heemkunde Moerdijk een e-mail verstuurd met de vraag
om aanvullende informatie.
l:O.Ī«t
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Heemkundekring Made Í& Drimmelen heeft te kennen gegeven niet over
aanvullende informatie te beschikken.73
De deelgebieden B-1 t/m B-8 ter plaatse van Cluster Zonzeel/Nieuwveer

Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden B-1 t/m B-3 is
gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Moerdijk.74
De deelgebieden B-2 en B-3 zijn op de gemeentelijke beleidsadvieskaart
gekarteerd als gebieden met een "hoge trefkans op het aantreffen van
archeologische waarden" (categorie 5). Deelgebied B-1 is gekarteerd als een
gebied met een "middelhoge trefkans op het aantreffen van archeologische
waarden" (categorie 7). In bijlage 4 is een uitsnede van de gemeentelijke
beleidsadvieskaart van de gemeente Moerdijk met daarop aanvullende
informatie vanuit ARCHIS weergegeven voor de deelgebieden in cluster
Zonzeel/Nieuwveer. Voor de gemeente Moerdijk geldt dat gebieden met een
hoge archeologische verwachting (categorie 5) vanaf een bodemverstoring met
een minimum oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 50 cm een archeologisch
onderzoek vereist is. Voor gebieden met een middelhoge archeologische
verwachting (categorie 7) geldt dat vanaf een bodemverstoring met een
minimum oppervlakte van 250 m2 en een diepte van 200 cm een archeologisch
onderzoek vereist is.
Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden B-4 t/m B-6 is
gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente
Drimmelen.75 Deelgebied B-4 is op de gemeentelijke beleidsadvieskaart deels
gekarteerd als een gebied met een "hoge trefkans op het aantreffen van
archeologische waarden" en deels als een gebied met een "middelhoge trefkans
op het aantreffen van archeologische waarden" (beiden categorie 2). De
deelgebieden B-5 en B-6 zijn gekarteerd als gebieden met een "middelhoge
trefkans op het aantreffen van archeologische waarden" (categorie 2). In bijlage
4 is voor de deelgebieden behorende tot het cluster Zonzeel/Nieuwveer een
uitsnede van de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Drimmelen
met daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS weergegeven.
Voor de gemeente Drimmelen geldt dat gebieden met een middelhoge tot hoge
archeologische verwachting (categorie 2) onderzoeksplichtig zijn vanaf een
bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 50
cm.
Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden B-7 en B-8 is
gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Breda.76 De
onderverdeling van de indicatieve waarden zoals weergegeven op deze kaart is in
het gebied gebaseerd op de statistische relatie tussen het landschapstype,
archeologische vindplaatsen en historische relicten. De deelgebieden B-7 en B-8
zijn op de gemeentelijke beleidsadvieskaart beide gekarteerd als gebieden met
een "middelhoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden". In
bijlage 4 is voor de deelgebieden behorende tot het cluster Zonzeel/Nieuwveer
een uitsnede van de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Breda
weergegeven met daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS.
Voor de gemeente Breda geldt dat gebieden met een middelhoge archeologische
verwachting op basis van geologische en bodemkundige opbouw, historische
informatie en archeologische gegevens, een middelhoge kans hebben op het
aantreffen van archeologische vondsten of sporen. Om het archeologisch
bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een
73 Mededeling per e-mail d.d. 14 april 2018.
74 IDDS 2013.
75 Koopmanschap 2012
76 Gemeente Breda 2008.
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bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 30
cm een archeologisch onderzoek vereist.
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant77 vallen
de deelgebieden B-1 t/m B-6 binnen het cultuurhistorisch landschap
Zeekleigebied. Dit betreft een landschap van regionaal belang. De regio bestaat
uit een rijk geschakeerd open polderlandschap waarin de omgang met het water
en de strijd met de zee nog duidelijk af te lezen zijn. Dit komt tot uiting in het
patroon van de dijken, de (voormalige) kreken en de verschillen tussen de polders
en de onbedijkte gorzen. Het landschap is in hoge mate bepaald, ingericht en
vormgegeven door de mens.78 De deelgebieden B-7 en B-8 vallen echter binnen
het cultuurhistorisch landschap de Baronie. Ook dit betreft een landschap van
regionaal belang. De Baronie is onderdeel van het dekzandplateau dat
doorsneden wordt door beken. 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.79
Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de
provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een
aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch
monument. Geen van de deelgebieden binnen het cluster Zonzeel/Nieuwveer valt
binnen een dergelijk archeologisch monument. Ook binnen een straal van 500
meter rond de deelgebieden zijn geen archeologische monumenten aanwezig.
Tabel 2.3 Onderzoeken binnen 500 m rond de deelgebieden
Zaakidentificatienr
2025464100

2027279100
2030412100
2093237100
2044467100
2164444100
2420874100

Afstand tot
plangebied
350 m O van B-1
t/m B-3, 100 m
W van B-4 t/m B6, 450 m ZW van
B-7 en B-8
200 m O van A-1
t/m A-3, 75 m W
van A-4 t/m A-9
200 m O van A-1
t/m A-3, 75 m W
van A-4 t/m A-9
200 m O van A-1
t/m A-3, 75 m W
van A-4 t/m A-9
350 m ZW van B8

Soort onderzoek

advies

Opmerkingen

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL

onbekend

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL
aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL
aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL
Booronderzoek

Vondst van middeleeuws
aardewerk. Mogelijk betreft
nr. 2044467100 het
aanvullende onderzoek op
deze von dst
Rapport staat niet in ARCHIS

onbekend

50 m Z van B-3
en 180 m ZW
van B-6
350 m W van B-7

Bureaustudie

n.v.t.

Begeleiding en
proefsleuvenonderzoek

Vervolgonder
zoek niet
noodzakelijk

N.v.t. op traject HSL nabij
cluster Zonzeel/Nieuwveer
N.v.t. op traject HSL nabij
cluster Zonzeel/Nieuwveer
Rapport staat niet in ARCHIS.
Betreft mogelijk vervolg op
2025464100
Betreft een studie naar
cultuurhistorische en
aardkundige waarden

Uit het Centraal Archeologisch Archief80 blijkt dat binnen de deelgebieden
behorend tot het cluster Zonzeel/Nieuwveer tot op heden (nog) geen
waarnemingen bekend zijn. Binnen een straal van 500 m rond deelgebied B-8 is
77 www.brabant.nl 2018.
78
www.brabant.nl 2018.
79 www.brabant.nl 2017.
80
CAA, RCE 2018.
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één 'losse'waarneming bekend.81 De waarneming, aangetroffen tijdens
onderzoek in het kader van de aanleg van de HSL, betreft de vondst van enkele
middeleeuwse scherven in het esdek en de bouwvoor van de ter plaatse
aangetroffen enkeerdgronden en laarpodzolgronden. Op basis hiervan is
geconcludeerd dat ter plaatse mogelijk een middeleeuwse vindplaats aanwezig is.
Zoals in bijlage 4 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter rond
de deelgebieden zeven zaakidentificatienummers. Deze meldingen zijn in tabel
2.3 kort samengevat.
De lokale oudheidkundige verenigingen 'Stichting Heemkunde Moerdijk en
'Erfgoedvereniging Engelbrecht van Nassau' hebben binnen de doorlooptijd van
onderhavig project niet gereageerd. 82 De Heemkundekring Made ã Drimmelen
heeft te kennen gegeven niet over aanvullende informatie te beschikken.
De deelgebieden D-1 t/m D-3 ter plaatse van Cluster Galder

Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden D-1 t/m D-3 is
gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Breda.83 De
onderverdeling van de indicatieve waarden zoals weergegeven op deze kaart is in
het gebied gebaseerd op de statistische relatie tussen het landschapstype,
archeologische vindplaatsen en historische relicten. Deelgebied D-1 is op de
gemeentelijke beleidsadvieskaart gekarteerd als een gebied met zowel een
"lage" als een "middelhoge trefkans op het aantreffen van archeologische
waarden". Deelgebied D-2 is volgens deze kaart onderverdeeld in een gebied met
een middelhoge en hoge trefkans op het aantreffen van archeologische waarden.
Deelgebied D-3 is onderverdeeld in een gebied met zowel een lage, middelhoge
als hoge trefkans. In bijlage 4 is voor de deelgebieden behorende tot het cluster
Galder een uitsnede van de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente
Breda weergegeven met daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS.
Voor de gemeente Breda geldt dat gebieden met een middelhoge tot hoge
archeologische verwachting onderzoeksplichtig zijn vanaf een bodemverstoring
met een minimum oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 30. Ter plaatse van
gebieden met een lage verwachting hoeft in principe geen onderzoek te worden
verricht, tenzij het projecten betreft die MER-plichtig zijn.
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant84 vallen
alle deelgebieden binnen het cluster Galder binnen het cultuurhistorisch
landschap de Baronie. Dit betreft een landschap van regionaal belang. De Baronie
is onderdeel van het dekzandplateau dat doorsneden wordt door beken. 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.85
Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de
provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een
aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch
monument. Geen van de deelgebieden binnen het cluster Galder valt binnen een
dergelijk archeologisch monument. Echter, binnen een straal van 500 meter rond
81

Identificatienr. 3178646100.
2 Op 13 april is aan beide verenigingen een e-mail verstuurd met de vraag om aanvullende
informatie.
83 Gemeente Breda 2008.
84 www.brabant.nl 2018.
85 www.brabant.nl 2018.
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de deelgebieden is een archeologisch monument aanwezig. Het betreft een
terrein van archeologische waarde (monumentnr. 5091). Dit monument, met als
toponiem Verkeersknooppunt, bevindt zich op circa 50 meter ten zuidwesten van
deelgebied D-1. Het betreft een terrein met sporen van bewoning uit het
mesolithicum. Er zijn bij een booronderzoek vuursteenvondsten aangetroffen
(identificatienr. 2001017100). Het terrein bevindt zich op een uitloper van een
dekzandrug. De bodem ter plaatse is echter deels verstoord.
Uit het Centraal Archeologisch Archief86 blijkt dat binnen de deelgebieden
behorend tot het cluster Galder tot op heden (nog) geen waarnemingen bekend
zijn. Binnen een straal van 500 m rond de deelgebieden D-2 en D-3 is één 'losse'
waarneming bekend.87 Het betreft de vondst van zowel bewerk vuursteen (kling)
als zandsteen en is gedateerd op het mesolithicum. De vondsten zijn afkomstig
van vergraven grond bij de aanleg van een schuttersputje op het militair
oefenterrein.
Tabel 2.4 Onderzoeken binnen 500 m rond de deelgebieden
Zaakidentificatienummer
2025464100

Afstand tot
plangebied
150 m W van D-1

Soort onderzoek

advies

Opmerkingen

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL

Vervolg niet
noodzakelijk

2027279100

150 m W van D-1

onbekend

2030412100

150 m W van D-1

2093237100

150 m W van D-1

2001017100

50 m Z van D-1

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL
aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL
aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL
Bureaustudie en
booronderzoek

Betrof aanvullende boringen
op AMK terrein. Geen
aanvullende indicatoren
aangetroffen
Rapport staat niet in ARCHIS

2040919100

D-1 en D-2
bevinden zich in
dit gebied

2136604100

25 m ZW van D-3

2207633100
2466048100

25 m ZW van D-3
160 m Z van D-1
en D-3
D-1 en D-2
bevinden zich in
dit gebied

3297862100

N.v.t. op traject HSL nabij
cluster Galder
N.v.t. op traject HSL nabij
cluster Galder
onbekend

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van
Ruilverkaveling
Weerijs
Proefsleuvenonderzoek incl.
bori ngen

n.v.t.

begeleiding
bureauonderzoek

Geen vervolg
noodzakelijk
n.v.t.

Begeleiding in
kader van
Ruilverkaveling
Weerijs

opgraving

Rapport staat niet in ARCHIS.
Er is bewerkt vuursteen
aangetroffen. Er is hier in
het kader van het HSLonderzoek aanvullend
booronderzoek gedaan (zie
2025464100
Betreft een zeer groot
onderzoeksgebied. Geen
vondsten binnen cluster
Galder
Sporen aangetroffen die niet
konden worden gedateerd.
Vervolgonderzoek
uitgevoerd, maar middels
begeleiding, zie nr.
2207633100

Betreft een zeer groot
onderzoeksgebied. Geen
onderzoek binnen cluster
Galder

Zoals in bijlage 4 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter rond
de deelgebieden tien zaakidentificatienummers, al dan niet met
86 CAA, RCE 2018.
87 Dit betreft waarnemingen die niet aan onderzoek zijn gekoppeld. Dit kan bijvoorbeeld
gaan om vondsten gedaan door amateur-archeologen.
l:O.Ī«t

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek

48

vondstmeldingen. Het voert te ver om al deze onderzoeken uitgebreid te
beschrijven. Vandaar dat de betreffende onderzoeken in tabel 2.4 kort worden
samengevat.
De lokale oudheidkundige vereniging 'Erfgoedvereniging Engelbrecht van
Nassau' heeft binnen de doorlooptijd van onderhavig project niet gereageerd. 88
De deelgebieden E-1 t/m E-8 ter plaatse van Cluster Hazeldonk/Zundert

Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden E-1, E-2 en E-4 t/m E6 is gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Breda.89
De deelgebieden E-4 en E-5 zijn op de gemeentelijke beleidsadvieskaart
gekarteerd als een gebied met een "lage trefkans op het aantreffen van
archeologische waarden". Deelgebied E-1 is volgens deze kaart onderverdeeld in
een gebied met een middelhoge trefkans op het aantreffen van archeologische
waarden. Deelgebied E-6 is onderverdeeld in een gebied met zowel een lage als
een middelhoge trefkans. Deelgebied E-2 is onderverdeeld in een gebied met
zowel een lage, middelhoge als hoge trefkans. In bijlage 4 is voor de
deelgebieden behorende tot het cluster Hazeldonk/Zundert een uitsnede van de
gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Breda weergegeven met
daarop aanvullende informatie vanuit ARCHIS.
Voor de gemeente Breda geldt dat gebieden met een middelhoge tot hoge
archeologische verwachting onderzoeksplichtig zijn vanaf een bodemverstoring
met een minimum oppervlakte van 100 m2 en een diepte van 30. Ter plaatse van
gebieden met een lage verwachting hoeft in principe geen onderzoek te worden
verricht, tenzij het projecten betreft die MER-plichtig zijn.
Het huidige beleid dat van toepassing is op de deelgebieden E-3, E-7 en E-8 is
gebaseerd op de gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Zundert.90
De onderverdeling van de indicatieve waarden zoals weergegeven op deze kaart
is in het gebied gebaseerd op de statistische relatie tussen het landschapstype,
archeologische vindplaatsen en historische relicten. De deelgebieden E-7 en E-8
zijn op de gemeentelijke beleidsadvieskaart gekarteerd als gebieden met een
"lage trefkans op het aantreffen van archeologische waarden" (categorie 7).
Deelgebied E-3 is grotendeels gekarteerd als een gebied met een "middelhoge
trefkans op het aantreffen van archeologische waarden" (categorie 5), deels als
een gebied met een "lage trefkans op het aantreffen van archeologische
waarden" (categorie 7) en deels met een "hoge trefkans op het aantreffen van
archeologische waarden" (categorie 4). In bijlage 4 is een uitsnede van de
gemeentelijke beleidsadvieskaart van de gemeente Zundert met daarop
aanvullende informatie vanuit ARCHIS weergegeven.
Voor de gemeente Zundert geldt dat gebieden met een hoge archeologische
verwachting (categorie 4) op basis van geologische en bodemkundige opbouw,
historische informatie en archeologische gegevens, een hoge kans hebben op het
aantreffen van archeologische vondsten of sporen. Om het archeologisch
bodemarchief van deze gebieden gedegen te beheren is vanaf een
bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 500 m2 en een diepte van 50
cm een archeologisch onderzoek vereist. Voor gebieden met een middelhoge
archeologische verwachting (categorie 5) geldt op basis van geologische en
bodemkundige opbouw, historische informatie en archeologische gegevens, een
middelhoge kans op het aantreffen van archeologische vondsten of sporen.
Binnen dergelijke gebieden is men onderzoeksplichtig vanaf een
bodemverstoring met een minimum oppervlakte van 5000 m2 en een diepte van
88 Op 13 april is aan beide verenigingen een e-mail verstuurd met de vraag om aanvullende
informatie.
89 Gemeente Breda 2008.
90 Vestigia 2011.
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50 cm. Voor gebieden met een lage archeologische verwachting (categorie 7)
geldt dat op basis van geologische en bodemkundige opbouw, historische
informatie en archeologische gegevens, een lage kans is op het aantreffen van
archeologische vondsten of sporen. In deze gevallen is alleen onderzoek vereist
indien het te verstoren gebied groter is dan 5 ha.
Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant91 vallen
alle deelgebieden binnen het cluster Galder binnen het cultuurhistorisch
landschap de Baronie. Dit betreft een landschap van regionaal belang. De Baronie
is onderdeel van het dekzandplateau dat doorsneden wordt door beken. 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.92
Op de Archeologische Monumentenkaart staan terreinen vermeld die door de
provincie en de RCE zijn geselecteerd vanwege hun archeologische waarde. Een
aantal van deze terreinen heeft eveneens de status van beschermd archeologisch
monument. Geen van de deelgebieden binnen het cluster Hazeldonk/Zundert valt
binnen een dergelijk archeologisch monument. Echter, binnen een straal van 500
meter rond deelgebied E-7 is een archeologisch monument aanwezig. Het betreft
een terrein van hoge archeologische waarde (monumentnr. 2169). Dit monument,
met als toponiem Lange Gooren bevindt zich op circa 500 meter ten noordwesten
van deelgebied E-7. Het betreft een terrein met sporen van bewoning uit het
mesolithicum. Er zijn hier veel vuursteenvondsten verzameld door amateurarcheologen. De noordelijke helft van het terrein is nogal verstoord, terwijl het
zuidelijke deel redelijk intact is.
Uit het Centraal Archeologisch Archief93 blijkt dat binnen het plangebied tot op
heden (nog) geen waarnemingen bekend zijn. Binnen een straal van 500 m rond
het plangebied zijn drie 'losse' waarnemingen bekend.94 In tabel 2.5 zijn de
betreffende waarnemingen kort samengevat.
Tabel 2.5 Losse waarnemingen binnen 500 m rond de deelgebieden.
Zaakidentificatienr.
2984838100
3225909100
3225917100

Afstand tot
plangebied
450 m W
van E1
240 m NO
van E-8
420 m NO
van E-8

Waarneming

Datering

Vuursteen afslag en kern

steentijd

slijpsteen

late middeleeuwen

Vuurstenen afslag

steentijd

Zoals in bijlage 4 is te zien, bevinden zich binnen een straal van 500 meter rond
de deelgebieden tien zaakidentificatienummers, al dan niet met
vondstmeldingen. Het voert te ver om al deze onderzoeken uitgebreid te
beschrijven. Vandaar dat de betreffende onderzoeken in tabel 2.6 kort worden
samengevat.
Aangezien de deelgebieden E-4, E-5 en E-6 reeds zijn onderzocht, zal hier nader
op worden ingegaan. In november 2014 is door Transect een archeologisch
91 www.brabant.nl 2018.
92 www.brabant.nl 2018.
93
CAA, RCE 2018.
94 Dit betreft waarnemingen die niet aan onderzoek zijn gekoppeld. Dit kan bijvoorbeeld
gaan om vondsten gedaan door amateur-archeologen.
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bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied 'Business Centre Treeporť.95
Dit in het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het
gebied. Hierbij is voor het gebied een verwachtingskaart gemaakt en is
geadviseerd om in gebieden met een archeologische dubbelbestemming
vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een verkennend
booronderzoek. In maart 2017 heeft een dergelijk onderzoek plaatsgevonden ter
plaatse van de deelgebieden E-4, E-5 en E-6 van onderhavig onderzoek.96 Ook
toen was de aanleiding het voornemen hier windturbines te plaatsen. Er is
geconcludeerd dat alle drie de gebieden dermate nat zijn geweest, dat een lage
verwachting op vindplaatsen gerechtvaardigd is. Er is geadviseerd geen nader
onderzoek te laten uitvoeren.
Deze conclusies zouden afdoende kunnen zijn om de deelgebieden E-4, E-5 en E-6
uit onderhavig onderzoek vrij te stellen van verder onderzoek. Echter, wanneer
de omvang van de toenmalige plangebieden wordt vergeleken met de omvang
van de onderhavige deelgebieden, dan blijkt dat met name de deelgebieden E-5
en E-6 significant groter zijn dan destijds onderzocht. Deelgebied E-4 is slechts in
geringe mate groter dan het destijds onderzochte gebied. Na overleg met het
bevoegd gezag (mevrouw Barwasser, provincie Noord-Brabant) is besloten om
deelgebied E-4 niet te betrekken bij het verkennende booronderzoek. De
deelgebieden E-5 en E-6 dienen echter wel te worden onderzocht middels het
plaatsen van verkennende boringen.97
Tabel 2.6 Onderzoeken binnen 500 m rond de deelgebieden
Zaakidentificatienr.
2025464100

Afstand tot
plangebied
140 m O van E-3

2027279100

140 m O van E-3

2030412100

140 m O van E-3

2093237100

140 m O van E-3

2026582100
2040919100

E-1 bevindt zich in
dit gebied
E-1 t/m E-6
bevinden zich in
dit gebied

2189409100

390 m Z van E-2

2411445100

E-3 t/m E-7
bevinden zich in
dit gebied

2463342100

E-4, E-5 en E-6
bevinden zich in
dit gebied
E-3 t/m E-6
bevinden zich in
dit gebied

3297862100

Soort onderzoek

advies

Opmerkingen

Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL
Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van HSL
aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL
aanvullend
booronderzoek in
kader van HSL
Bureaustudie en
booronderzoek
Bureaustudie en
booronderzoek in
kader van
Ruilverkaveling
Weerijs
Proefsleuvenonderzoek
Bureaustudie en
booronderzoek

onbekend

Rapport staat niet in ARCHIS

onbekend

Rapport staat niet in ARCHIS
N.v.t. op traject HSL nabij
cluster Galder

Geen vervolg
noodzakelijk
Geen vervolg
noodzakelijk
n.v.t.

onbekend
n.v.t.

Bureaustudie en
booronderzoek

Geen vervolg
noodzakelijk

Begeleiding in
kader van
Ruilverkaveling
Weerijs

n.v.t.

Geen vondsten
Betreft een zeer groot
onderzoeksgebied. Vondst
van kling en een afslag,
beiden buiten deelgebieden
gelegen
Rapport staat niet in ARCHIS
Betreft zeer groot
onderzoeksgebied, echter
geen onderzoeken t.p.v.
deelgebieden
Betreft onderzoek ter plekke
van de deelgebieden E-4, E-5
en E-6.*
Betreft een zeer groot
onderzoeksgebied. Geen
onderzoek binnen cluster
Hazeldonk/Zundert

95
Pape 2014.
96
Nales 2017.
97
Mededeling per e-mail van mevrouw. M. Barwasser d.d. 16 april 2018.
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De lokale oudheidkundige vereniging 'Erfgoedvereniging Engelbrecht van
Nassau' heeft binnen de doorlooptijd van onderhavig project niet gereageerd. De
oudheidkundige vereniging 'De Drie Heerlijkheden', actief binnen de gemeente
Zundert, heeft te kennen geven geen aanvullende informatie te hebben.98

2.4 Archeologische verwachting
De deelgebieden bevinden zich in het westelijke deel van het Zuid-Nederlandse
zandgebied, op het Brabants massief. Het cluster Klaverpolder bevindt zich in het
laag gelegen holocene deel, de clusters Galder en Hazeldonk/Zundert in het hoge
pleistocene deel van West-Brabant. Cluster Zonzeel/Nieuwveer bevindt zich op de
overgang van laag gelegen naar het hoog gelegen deel.
De deelgebieden B-7, B-8, D-1 t/m D-3 en E-1 t/m E-8 bevinden zich op de hoger
gelegen Pleistocene zandgronden. Deze deelgebieden zijn gelegen in beekdalen
of op een al dan niet verspoelde dekzandvlakte, dekzandwelvingen of
dekzandruggen. Ondanks dat deze gebieden op het hoog gelegen pleistocene
deel van West-Brabant gelegen zijn, zijn enkele van de deelgebieden tot en met
de middeleeuwen bedekt geweest met een veenpakket.
Ook de deelgebieden ter plaatse van het cluster Klaverpolder en de deelgebieden
B-1 t/m B-6 zijn al vanaf het mesolithicum bedekt met veen. Deze deelgebieden
bevinden zich in het laag gelegen deel van West-Brabant en zijn derhalve al
vroeg dermate nat, dat ze minder aantrekkelijk waren voor bewoning. Wel zijn
binnen het veen enkele getijdekreken aanwezig met bijbehorende oeverwallen.
Zo ook ter plaatse van de deelgebieden A-4, A-9, B-3 en B-6. Ter plaatse van de
deelgebieden A-1 t/m A-9 komt het pleistocene dekzandlandschap waarschijnlijk
niet binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv voor. Ter plaatse van de
deelgebieden B-1 t/m B-6 kan het verdronken dekzandlanschap echter wel binnen
de maximale boordiepte van 4 m-mv voorkomen.
Alle deelgebieden zijn tot op heden onbebouwd, met uitzondering van
deelgebied E-2. Deelgebied E-2 maakt onderdeel uit van het industrieterrein
Hazeldonk en is bebouwd. De deelgebieden ter plaatse van de clusters
Klaverpolder en Zonzeel/Nieuwveer zijn sinds in ieder geval begin 19e eeuw in
gebruik als landbouwgrond. Ter plaatse van de clusters Galder en
Hazeldonk/Zundert waren een groot deel van de deelgebieden rond 1830 nog
niet ontgonnen. Deze gebieden zijn pas in de jaren dertig van de vorige eeuw
ontgonnen. Momenteel zijn alle deelgebieden, met uitzondering van deelgebied
E-2, in gebruik voor landbouwdoeleinden.
Bij de provincie Noord-Brabant zijn geen gegevens bekend aangaande
grootschalige ontgravingen binnen de deelgebieden.
Op basis van het bureauonderzoek is voor de meeste deelgebieden geen reden af
te wijken van de verwachtingen zoals weergegeven op de gemeentelijke
verwachtingskaarten. Zo worden ter plaatse van de deelgebieden A-1 t/m A-3 en
A-6 t/m A-8 geen vindplaatsen verwacht binnen de maximale boordiepte van 4 m
mv (lage verwachting). Aan deelgebied A-4 is een middelhoge verwachting
toegekend op het aantreffen van vindplaatsen, gerelateerd aan de kreekrug. Ook
aan delen van de deelgebieden A-5 en A-9 is om dezelfde reden een middelhoge
verwachting toegekend, al is aan de delen buiten de kreekrug een lage
verwachting toegekend.
Aan de deelgebieden B-1 en B-5 t/m B-8 is een middelhoge verwachting
toegekend op het voorkomen van vindplaatsen. Dit vanwege de (verwachte)
98 Mededeling per e-mail van de heer Van Duijnhoven d.d. 18 april 2018.
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aanwezigheid van het pleistocene dekzandlandschap op geringe diepte onder het
maaiveld of direct aan het maaiveld. Hierbij dient de kanttekening te worden
geplaatst dat deze gebieden al vroeg bedekt zijn geraakt met veen en derhalve
mogelijk minder aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning. Aan de deelgebieden
B-2, B-3 en deels ook aan deelgebied B-4 is zelfs een hoge verwachting toegekend
op het voorkomen van vindplaatsen, aangezien de verwachting is dat het
pleistocene dekzandlandschap hier vlak onder het maaiveld aanwezig is en
derhalve relatief hoog gelegen is. Ook in dit geval dient echter de kanttekening
te worden geplaatst dat deze gebieden al vroeg bedekt zijn geraakt met veen en
derhalve mogelijk minder aantrekkelijk zijn geweest voor bewoning.
Aan de deelgebieden D-1 t/m D-3 is zowel een lage, middelhoge als hoge
verwachting toegekend. Ter plaatse van de deelgebieden D-2 en D-3 is dit
gebaseerd op de hoogteligging van het gebied waarbij de hoger gelegen delen
een hoge dan wel middelhoge verwachting toegekend hebben gekregen en de
laag gelegen natte delen een lage verwachting. Ter plaatse van deelgebied D-1 is
aan het deel van het plangebied gelegen in het beekdal een middelhoge
verwachting toegekend. Juist op basis van de ligging van dit deelgebied in een
beekdal wordt aan dit deelgebied echter, in afwijking van de gemeentelijk
beleidskaart van de gemeente Breda, een lage verwachting toegekend.
Aan deelgebied E-1 is een middelhoge verwachting toegekend. Op basis van de
ligging van dit gebied in een beekdal, en niet in een met veen bedekte laagte,
wordt aan dit deelgebied echter een lage verwachting toegekend op het
voorkomen van vindplaatsen. Aan deelgebied E-2 wordt zowel een lage, een
middelhoge als een hoge verwachting toegekend. Hierbij lijkt geen rekening
gehouden te zijn met het feit dat dit deelgebied bij de aanleg van het
industrieterrein mogelijk verstoord is geraakt. De verwachting wordt derhalve op
laag tot middelhoog bijgesteld.
Aan deelgebied E-3 is een overwegend middelhoge tot hoge verwachting
toegekend. Er is geen reden hiervan af te wijken.
Deelgebied E-4 is komen te vervallen, aangezien het reeds is onderzocht. Aan
deelgebied E-5 is een lage verwachting toegekend ondanks dat dit gebied niet
geheel in het beekdal lijkt te liggen maar ook deels op een dekzandwelving.
Derhalve wordt de verwachting bijgesteld tot een middelhoge verwachting. Aan
nagenoeg het gehele deelgebied E-6 is een lage verwachting toegekend. Op basis
van de ligging van dit deelgebied in een beekdal wordt aan het gehele
deelgebied een lage verwachting toegekend.
Aan de deelgebieden E-7 en E-8 is op basis van hun ligging in een beekdal een
lage verwachting toegekend op het voorkomen van vindplaatsen. Er is geen
reden van deze verwachting af te wijken.
Met uitzondering van de middelhoge verwachting ter plaatse van de
kreekruggen in het cluster Klaverpolder betreffen de middelhoge en hoge
verwachtingen de top van het dekzand. Gezien de ouderdom van de
dekzandafzettingen kunnen hier archeologische resten vanaf het laatpaleolithicum aanwezig zijn tot aan de ontwikkeling van veen in deze gebieden.
In dergelijke gevallen kunnen het vondsten en/of sporen betreffen van kleine
steentijd-jachtkampementen (basisnederzettingen en/of huisplaatsen met een
omvang van 200 m2 tot 1000 m2). Ook een groter steentijd basiskamp kan niet
worden uitgesloten. Bij dergelijke vindplaatsen betreft het voornamelijk strooiing
van overwegend (bewerkt) vuursteen. Eventuele vondsten en/of sporen uit latere
perioden (bronstijd-ijzertijd) betreffen naar verwachting vondsten en/of sporen
gerelateerd aan huisplaatsen (bijvoorbeeld een boerderij) en/of een
nederzettingsterrein. Hierbij betreft het voornamelijk strooiing van fragmenten
aardewerk en sporen van bewoning, zoals waterputten, afvalputten en
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paalsporen. Of dergelijke sporen ook binnen de deelgebieden aanwezig zijn
(geweest), is afhankelijk van het tijdstip van de veenontwikkeling. Ter plaatse van
het cluster Zonzeel/Nieuwveen is het dekzand al vroeg bedekt geraakt met veen
(mesolithicum). Hier worden geen sporen van huisplaatsen verwacht. Ter plaatse
van de clusters Galder en Hazeldonk/Zundert kunnen eventueel sporen van
huisplaatsen aanwezig zijn. Sporen uit de Romeinse tijd worden niet verwacht.
Ook worden er geen sporen van bebouwing uit de middeleeuwen/nieuwe tijd
verwacht.
Indien ter plaatse van de kreekruggen ter plaatse van het cluster Klaverpolder
vindplaatsen aanwezig zijn, betreft het hier vindplaatsen van na de St.
Elisabethsvloed (1421). Het gaat hierbij derhalve om vondsten en/of sporen
gerelateerd aan huisplaatsen (bijvoorbeeld een boerderij) en/of een
nederzettingsterrein. Vindplaatsen in dergelijk kleiig gebied kenmerken zich door
de aanwezigheid van een zogenaamde leeflaag. Dit betreft een opvallend
donkere, vrij homogene horizont waarin of onder vaak fosfaatvlekken
voorkomen. De donkere kleur is het gevolg van de accumulatie van organisch
afval als gevolg van de bewoning.
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Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd conform de eisen zoals door de
opdrachtgever (provincie Noord-Brabant) is opgesteld en conform de richtlijnen
van de BRL 4003.99 Hierbij zijn de tijdens het bureauonderzoek opgestelde
archeologische verwachtingen per deelgebied in het veld getoetst. Bij het
inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) zijn de deelgebieden
onderzocht op de geomorfologische, geologische en bodemkundige
karakteristieken. Ook geeft het booronderzoek informatie over de intactheid van
de bodem en geeft daarmee inzicht in de gaafheid van een eventuele
archeologische vindplaats per deelgebied.
Om inzicht te verkrijgen in de geologische en bodemkundige opbouw van de
deelgebieden dienen conform de richtlijnen gemiddeld zes boringen per hectare
verricht te worden met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm of een guts
met een breedte van 3 cm. De boringen dienen hierbij geplaatst te worden in een
boorgrid van 40 bij 50 meter.
Een aantal van de deelgebieden is op de betreffende verwachtingskaarten
onderverdeeld in meerdere verwachtingszones. Om de overgangen tussen de
verschillende verwachtingszones nauwkeuriger in beeld te brengen dienen deze
overgangen, conform de eis van de provincie Noord-Brabant, nader onderzocht te
worden door middel van een verdichting van het boorgrid ter plaatse. Het 40 bij
50 meter grid is in de betreffende deelgebied haaks op de verwachtingszones
geplaatst zodat het grid ter plaatse van de overgangen gemakkelijk verdicht kan
worden naar een 20 bij 25 meter grid en zelfs een 10 bij 12,5 meter grid.
Aangezien de boringen in een groot deel van de deelgebieden voorafgaand aan
het booronderzoek onderzocht dienden te worden op de aanwezigheid van niet
gesprongen explosieven en er gezien de tijdsdruk geen tijd was om in een later
stadium aanvullende boringen te plaatsen, zijn de verdichtende boringen direct
in het veld uitgezet. Tijdens het veldwerk is echter bepaald of het plaatsen van de
verdichtende boringen noodzakelijk was. Op deze wijze zijn in totaal 434
boringen, inclusief verdichtende boringen, gepland. Hiervan zijn er uiteindelijk
382 ook daadwerkelijk geplaatst. Dit houdt in dat er 52 geplande boringen niet
zijn geplaatst. Zes hiervan betreffen de boringen ter plaatse van deelgebied E-4,
aangezien dit deelgebied is komen te vervallen (reeds onderzocht).100 Negen van
de 52 boringen zijn komen te vervallen vanwege de aanwezigheid van kabels en
leidingen en/of bebouwing.101 Vier van de 52 niet geplaatste boringen bevinden
zich in de deelgebieden E-5 en E-6, welke reeds deels zijn onderzocht.102
Drieëndertig ongeplaatste boringen betreffen verdichtende boringen die wel zijn
99 SIKB 2016.
100 Het betreft de boringen 373 t/m 378.
101 Het betreft de boringen 20, 75, 81, 204, 335 t/m 337, 341, 342,
102 De boringen 388 en 389 vallen het reeds onderzochte deel van deelgebied E-5, de
boringen 398 en 399 vallen het reeds onderzochte deel van deelgebied E-6.
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gepland maar op basis van de bevindingen in het veld overbodig werden
geacht.103 De verspreiding van de boringen is weergegeven in bijlage 5.
Ter plaatse van de deelgebieden in cluster Klaverpolder zijn nagenoeg alle
boringen doorgezet tot de maximale boordiepe van 4 m-mv. Alleen ter plaatse
van de boringen 23, 25 en 31 zijn de boringen minder diep doorgezet aangezien
de boringen vanwege het voorkomen van ophoogzand beneden de
grondwaterspiegel niet dieper konden worden doorgezet.
Ter plaatse van de deelgebieden in cluster Zonzeel/Nieuwveer varieert de
boordiepte nogal. Dit is het gevolg van het feit dat het dekzand hier regelmatig
binnen 4 m-mv is aangetroffen. Zo zijn de boringen ter plaatse van deelgebied B1 doorgezet tot een gemiddelde diepte van 220 cm-mv. Ter plaatse van
deelgebied B-2 bedroeg de gemiddelde boordiepte 310 cm-mv en ter plaatse van
deelgebied B-3 330 cm-mv. Ter plaatse van deelgebied B-4 varieerde de
boordiepte van 100 cm-mv tot 370 cm-mv (gemiddeld 245 cm-mv). Ook ter plaatse
van deelgebied B-5 is het dekzand op relatief geringe diepte aangetroffen
(gemiddelde boordiepte 155 cm-mv), terwijl de variatie ter plaatse van
deelgebied B-6 weer erg groot bleek (minimaal 100 cm-mv tot maximaal 400 cmmv). Ter plaatse van de deelgebieden B-7 en B-8 bevond het dekzand zich aan het
maaiveld. Hier zijn de boringen doorgezet tot een gemiddelde van respectievelijk
95 en 110 cm-mv.
Ter plaatse van het cluster Galder bevindt het dekzand zich aan het maaiveld. De
boringen zijn in de deelgebieden D-1 t/m D-3 doorgezet tot een gemiddelde van
respectievelijk 110, 80 en 100 cm-mv.
Ook ter plaatse van het cluster Hazeldonk/Zundert bevindt het pleistocene zand
zich aan het maaiveld. De boringen zijn in de deelgebieden E-1 t/m E-3 doorgezet
tot een gemiddelde diepte van respectievelijk 60, 85 en 85 cm-mv. De boringen
ter plaatse van de deelgebieden E-5 t/m E-8 doorgezet tot een gemiddelde diepte
van respectievelijk 80, 65, 75 en 80 cm-mv.
De meeste deelgebieden bestonden ten tijde van de uitvoering van het veldwerk
uit grasland, of met riet en bomen begroeit gebied. Hier is gezien de geringe
zichtbaarheid afgezien van een oppervlaktekartering.104 De overige deelgebieden
waren ten tijde van de uitvoering van het veldwerk in gebruik als akkerland. Hier
was de vondstzichtbaarheid derhalve matig tot goed. Tijdens het plaatsen van de
boringen is een extensieve oppervlaktekartering uitgevoerd. Hierbij is het
maaiveld tijdens het belopen van de akker onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren als aardewerk, bewerkt vuursteen, etc.
Alle boorpunten ter plaatse van de deelgebieden A-1 t/ A-9, B-1 t/m B-6, D-1 en D2, E-3, E-5 en E-6 zijn voorafgaand aan het plaatsen van de boringen
gecontroleerd op de aanwezigheid van explosieven. Dit vanwege de
oorlogsactiviteiten die hier gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben
plaatsgevonden. Deze controle is uitgevoerd door het bedrijf ECG, een bedrijf dat
is gespecialiseerd in het opsporen van explosieven. ECG heeft tijdens hun
onderzoek de locaties van de boringen ingemeten met 06-GPS, waarbij de
afwijking maximaal 5 centimeter bedraagt. Ook de hoogteligging van de
betreffende boringen is middels de 06-GPS bepaald. De locaties van de boringen
ter plaatse van de deelgebieden B-7, B-8, D-3, E-1, E-2, E-7 en E-8 zijn ingemeten
3 Het betreft de boringen 58, 60, 667 en 69 (deelgebied A-5), 124, 127 en 129 (deelgebied
A-9), 180, 182, 188, 193, 195 en 199 (deelgebied B-4), 265, 267, 269 en 271 (deelgebied D-1),
283 en 295 (deelgebied D-2), 301, 303, 308, 315 en 317 (deelgebied D-3), 338 (deelgebied E2) en 349, 351, 354, 356, 363, 365, 368 en 370 (deelgebied E-5).
104 Het betreft de deelgebieden A-1, A-2, A-3, A-5 t/m A-8, B-1, B-2, B-6, B-7, D-1, E-1, E-3 en
E-5 t-m E/8.
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met een GPS, waarbij de afwijking maximaal 2 meter bedraagt.105 De
hoogteligging van deze boringen ten opzichte van NAP is uit het Actueel
Hoogtebestand Nederland gehaald.106
Hoewel het verkennende onderzoek niet specifiek is gericht op het opsporen van
archeologische indicatoren is wel op de aanwezigheid daarvan gelet. De
bodemlagen zijn met de hand en op het oog onderzocht op de aanwezigheid van
archeologische indicatoren. Archeologische indicatoren (bv. aardewerk,
huttenleem, vuursteen, metaal, houtskool en al dan niet verbrand bot) kunnen
een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats ter
plaatse of in de nabijheid van de boring met indicator. De bodemlagen zijn
lithologisch107 en bodemkundig108 beschreven.
Het veldonderzoek heeft plaatsgevonden op 16 t/m 26 april 2018. In navolgende
paragrafen worden de resultaten van het veldonderzoek beschreven. De locaties
van de boringen staan weergegeven op de boorpuntenkaarten (bijlage 5). De
maaiveldhoogte (in meters t.o.v. NAP) is per boring vermeld in de boorstaten
(bijlage 6).

3.2

Cluster Klaverpolder

3.2.1 Veldwaarnemingen

Deelgebied A-1

Deelgebied A-1 bestaat uit een vlak terrein zonder voor het oog waarneembare
hoogteverschillen. Het gebied bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 1,2 m NAP. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied A-1 in gebruik
als weide. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden
kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

w» mmmm.

HU i',

M ļ

Figuur 3.1 Overzicht van deelgebied A-1. De foto is vanaf boring 1 in zuidelijke richting
genomen.

Deelgebied A-2

Deelgebied A-2 maakt onderdeel uit van het parkeerterrein van een tankstation
langs de A-16. Het noordelijke deel bestaat uit een relatief vlak gelegen, met gras
begroeit terrein waarin een tweetal vijvers is aangelegd. Behoudens de
aanwezigheid van de vijvers lijken in het noordelijke deel geen verstoringen
aanwezig. Het terrein bevindt zich hier op een hoogte van rond de 1,1 m - NAP.
Het zuidelijke deel van het deelgebied is zichtbaar opgehoogd en is in gebruik als
105 Dit valt binnen de in de BRL 4003 vastgestelde grens van 3 meter.
106 AHN 2018.
107 NEN 1989.
108 De Bakker ã Schelling 1989.
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parkeerterrein. Het is derhalve deels verhard met asfalt en klinkers. Dit deel van
het terrein bevindt zich op een hoogte van circa 0,2 m + NAP.
Deelgebied A -3

Deelgebied A-3 maakt onderdeel uit van een braak liggend terrein. Het
noordelijke deel is begroeit met struikgewas en bomen terwijl het zuidwestelijke
deel is begroeit met riet. In het noordelijke deel is nog een restant van een
dijklichaam zichtbaar aanwezig. Het terrein bevat een aantal sloten en plassen.
Het (zuid)oostelijke deel is zichtbaar opgehoogd met zand. Dit deel van het
terrein lijkt zo nu en dan gebruikt te worden door motorcrossers.
In het zuidwestelijke deel bevindt zich een smalle wal. Deze wal is bij de
werkzaamheden aan de A16 of de HSL aangelegd.
Deelgebied A -4

Deelgebied A-4 bestaat uit een relatief vlak terrein waarbij een lichte daling in
westelijke richting waarneembaar is. Het gebied loopt hierbij af van circa 0,4 m NAP in het oosten naar circa 1,1 m - NAP in het westen. Dit hoogteverschil is in
het veld als zodanig goed zichtbaar. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk
was deelgebied A-4 in gebruik als akker. Er waren aan het maaiveld geen
aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van
archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.2 Overzicht van deelgebied A-4. De foto is vanaf boring 50 in noordwestelijke
richting genomen.

Deelgebied A-5

Deelgebied A-5 betreft een relatief vlak terrein waarbij in het noordoostelijke
deel een lichte glooiing aanwezig is. Het terrein bevindt zich in het
noordoostelijke deel op een hoogte van circa 0,9 m - NAP terwijl het overige deel
van het terrein zich op een hoogte van circa 1,2 m - NAP bevindt. Dit
hoogteverschil van ongeveer 30 centimeter is vanwege de geleidelijke overgang

Figuur 3.3 Overzicht van deelgebied A-5. De foto is vanaf boring 51 in oostelijke richting
genomen. Het spoor dat de oostgrens van het deelgebied vormt is goed op deze foto
zichtbaar.
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in het veld echter nauwelijks waarneembaar. Ten tijde van de uitvoering van het
veldwerk was deelgebied A-5 in gebruik als weide. Er waren aan het maaiveld
geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van
archeologische resten in de bodem. Zo is in het veld niets meer zichtbaar van het
voormalige spoor naar Moerdijk dat hier heeft gelegen.
Deelgebied A-6

Deelgebied A-6 bestaat uit een vlak terrein zonder voor het oog waarneembare
hoogteverschillen, met uitzondering van de binnen dit deelgebied ondiepe
greppels. Het gebied bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 1,4 m - NAP. Ten
tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied A-6 in gebruik als weide.
Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen
duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.4 Overzicht van deelgebied A-6. De foto is vanaf de Dirk de Botsdijk in
noordwestelijke richting genomen.

Deelgebied A-7

Voor deelgebied A-7 geldt ongeveer hetzelfde als voor deelgebied A-6. Het
betreft een relatief vlak terrein zonder voor het oog waarneembare
hoogteverschillen. Het gebied bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 1,3 m NAP. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied A-7
grotendeels in gebruik als akker. Er waren aan het maaiveld echter geen
aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van
archeologische resten in de bodem.
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Figuur 3.5 Overzicht van deelgebied A-7. De foto is in zuidelijke richting genomen.
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Deelgebied A -8

Ook voor deelgebied A-8 geldt dat het een relatief vlak terrein betreft zonder dat
er voor het oog waarneembare hoogteverschillen aanwezig zijn. Het gebied
bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 0,9 m - NAP. Ten tijde van de
uitvoering van het veldwerk was deelgebied A-8 in gebruik als weide. Er waren
aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de
aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.6 Overzicht van deelgebied A-8. De foto is vanaf het noordelijke deel van het
plangebied in zuidelijke richting genomen. Op de achtergrond is station Lage Zwaluwe
zichtbaar.

Deelgebied A -9

Deelgebied A-9 bestaat uit een licht welvend terrein met hoogtes variërend
tussen de 0,6 m - NAP en de 0,9 m - NAP. Deze welvingen zijn in het veld echter
nauwelijks waarneembaar. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was
deelgebied A-9 in gebruik als akker. Tijdens de uitvoering van het veldwerk werd
een deel zelfs geploegd. Er waren aan het maaiveld echter geen aanwijzingen
zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische
resten in de bodem.

Figuur 3.7 Overzicht van deelgebied A-9. De foto is vanaf boring 125 in
noordnoordwestelijke richting genomen.
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3.2.2 Lithologie en bodemopbouw

De bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster Klaverpolder lijkt sterk op
elkaar. Het betreft getijdeafzettingen, gelegen op een dik veenpakket. Naast
getijdeafzettingen zijn ook geulafzettingen aangetroffen behorende tot een
getijdegeul en getijde oeverwalafzettingen. Ter plaatse van slechts een beperkt
aantal boringen is binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv dekzand
aangeboord. Naast het veenpakket zijn vier lithogenetische eenheden
onderscheiden. Het onderscheid tussen de verschillende lithogenetische eenheden
is gebaseerd op basis van het type sediment (zand, klei, veen) en, in het geval van
zand, op basis van korrelgrootte, sortering en de aanwezigheid van gelaagdheid.
De variatie binnen de lithogenetische eenheden in het gehele cluster is dermate
klein dat het volstaat een beschrijving te geven van alle eenheden die
representatief zijn voor het gehele cluster, zonder al te diep in te gaan op de
verschillen. In deze paragraaf zal de bodemopbouw binnen het cluster
Klaverpolder derhalve aan de hand van de lithogenetische eenheden worden
beschreven. Het betreft getijde-afzettingen, getijde-oeverwalafzettingen, getijdegeulafzettingen en dekzandafzettingen. Alle getijde-afzettingen worden
gerekend tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, laag van
Poeldijk. De dekzandafzettingen behoren tot de Formatie van Boxtel. Het veen
wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen laagpakket.
Getijde-afzettingen

In alle deelgebieden met uitzondering van deelgebied A-4 zijn getijde
afzettingen aangetroffen. Deze getijde-afzettingen, afgezet na de St.
Elisabethsvloed van 1421, bevinden zich aan het oppervlak. In de top van dit
pakket is een bouwvoor aanwezig. Deze bouwvoor is zwak humeus, 10 tot 40 cm
dik109 en ligt direct op de C-horizont.
Het sediment bestaat uit matig tot sterk siltige, kalkhoudende, veelal gelaagde
klei. De gelaagdheid is goed als zodanig herkenbaar door een afwisseling van klei
met silt-, zand- en/of humuslaagjes. De gelaagdheid is het gevolg van de
afwisselingen tussen eb en vloed. Het sediment is in de oxidatie/reductie zone
grijs tot bruingrijs van kleur. Onder volledig gereduceerde condities is het
blauwgrijs van kleur. Ter plaatse van de deelgebieden A-3, A-5 en A-9 is dit
pakket wat dikker dan in de overige deelgebieden. Hier bestaat de basis van deze
afzettingen uit matig tot uiterst siltig, kalkhoudend, veelal gelaagd zand. Het
zand is zeer tot matig fijn (korrelgrootte 105 -210 Įjm). Ook in dit geval komt de
gelaagdheid van het sediment tot uitdrukking in de afwisseling van zand met
dunne silt-, klei- en/of humuslaagjes. Het sediment is voornamelijk onder
gereduceerde condities aangetroffen en heeft derhalve een blauwgrijze kleur. In
zowel de kleiige als de zandige getijde-afzettingen zijn fragmenten van schelpjes
aangetroffen.
In de basis van de getijde-afzettingen komt veelal verslagen veen voor. Dit is een
duidelijke aanwijzing voor het erosieve karakter waarmee de getijde-afzettingen
op het veen zijn afgezet.
De dikte van het pakket getijde-afzettingen varieert sterk, zowel binnen de
deelgebieden, als tussen de deelgebieden. Dit is het gevolg van de erosieve
ontstaanswijze van dit pakket. Hoe kleiner de afstand tot de getijde-geul, des te
dikker het pakket. Ter plaatse van deelgebied A-1 is dit pakket gemiddeld 95 cm
dik. Ter plaatse van deelgebied A-2 heeft dit pakket een dikte van gemiddeld 80
cm. Ter plaatse van deelgebied A-3 is het pakket een stuk dikker (gemiddeld 140
cm). Dit deelgebied bevindt zich derhalve in de nabijheid van een geul. Binnen
het zuidelijke deel van deelgebied A-5 heeft dit pakket een dikte van gemiddeld
109 Daar waar het een akker betreft is de bouwvoor tot 40 cm dik, daar waar het een weide
betreft is de bouwvoor beduidend kleiner.
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90 cm, wat redelijk overeen komt met de dikte van de getijde-afzettingen ter
plaatse van deelgebied A-6 (80 cm). Deelgebied A-7 lijkt zich op een wat grotere
afstand van de getijde-geulen te bevinden. Hier heeft het pakket getijdeafzettingen een dikte van gemiddeld slechts 55 cm. Ter plaatse van deelgebied A8 heeft het pakket een gemiddelde dikte van 100 cm. De dikte van deze
afzettingen varieert ter plaatse van deelgebied A-9 sterk (70 tot 250 cm). Dit is
het gevolg van de getijde-geul die aan de zuidoostkant van dit deelgebied
gelegen is. Aangrenzend aan deze geul is het pakket getijde-afzettingen dik om
op grotere afstand van de geul in dikte af te nemen.
Getijde-oeverwa/afzettingen

Alleen ter plaatse van deelgebied A-4 zijn, overeenkomstig de verwachting,
oeverwalafzettingen behorende tot een getijde-geul aangetroffen. Deze
afzettingen bevinden zich hier direct aan het maaiveld en bestaan uit sterk siltig,
matig fijn, kalkrijk, licht bruingrijs zand (korrelgrootte 150-210 pm). Dit zand is
niet gelaagd, maar kan wel humusvlekken bevatten. Onder gereduceerde
omstandigheden heeft dit pakket een blauwgrijze kleur. Het zand is onder
relatief hoog-energetische omstandigheden afgezet.
Het pakket heeft een gemiddelde dikte van 105 cm. De zwak humeuze bouwvoor
bevindt zich in de top van dit pakket en heeft een dikte van gemiddeld 30 cm. De
bouwvoor is over het algemeen wat kleiiger dan de C-horizont.
In tegenstelling tot de hierboven besproken getijde-afzettingen zijn de getijdeoeverwalafzettingen nergens op veen gelegen, maar op getijde-geulafzettingen.
Getijde-geulafzettingen

Ter plaatse van het gehele deelgebied A-4, het noordelijke deel van deelgebied
A-5 en het zuidoostelijke deel van deelgebied A-9 zijn geulafzettingen
aangetroffen. Deze afzettingen bestaan uit sterk tot uiterst siltig, kalkrijk, zeer
tot matig fijn gelaagd zand met een korrelgrootte van 105-210 pm. De
gelaagdheid van het zand komt tot uitdrukking door de afwisseling met dunne
humus-, klei en siltlagen. Het zand is blauwgrijs van kleur. Daarnaast is matig tot
sterk siltige, gelaagde, kalkrijke klei aangetroffen. De gelaagdheid komt
voornamelijk tot uitdrukking in een afwisseling met dunne humus- en
zandlaagjes. De klei is overwegend grijs van kleur. Ter plaatse van deelgebied A-4
is de basis van de geul slechts ter plaatse van twee boringen aangetroffen, op een
diepte van circa 4,0 m - NAP.112 Hier heeft de geul zich in het veen ingesneden. In
de overige boringen binnen deelgebied A-4 bevindt de basis van de geul zich
buiten het bereik van de maximale boordiepte van 4 m-mv. Ter plaatse van
deelgebied A-9 reikt de geul ook tot grote diepte.113 Hier is de basis van de geul
ter plaatse van boring 140 niet binnen het bereik van de maximale boordiepte
van 4 m-mv aangetroffen. Ter plaatse van deelgebied A-5 reikt de geul minder
diep met een diepte van circa 3,3 m - NAP. Alleen ter plaatse van boring 71 is de
basis van de geul niet binnen het bereik van de maximale boordiepte van 4 m-mv
aangetroffen (diepte > 4,89 m - NAP).
Hollandveen

Ter plaatse van alle deelgebieden is veen aangetroffen, zij het dat dit veen ter
plaatse van deelgebied A-4 op twee boringen na binnen de maximale boordiepte
van 4 m-mv geheel is opgeruimd door de hier aanwezige geul. Het veen betreft
overwegend mineraal arm, zwak kleiig veen. Het veen is roodbruin of bruinrood
van kleur. De dikte van het veenpakket varieert sterk. Zoals vermeld is ter plaatse
110
Boringen 54 t/m 57, 59, 68, 70 en 71.
111
Boringen 138, 139 en 140.
112
Boringen 36 en 49.
113
Boringen 138, 139 en 140.
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van deelgebied A-4 nauwelijks meer veen aangetroffen terwijl het pakket ter
plaatse van de deelgebied A-1, A-2, A-5, A-6, A-7 en A-8 een dikte bereikt van
meer dan 3 meter. De grens tussen het veen en de bovenliggende afzettingen is
erosief. Desalniettemin is de top van het veenpakket ter plaatse van veel
boringen veraard. Het betreft in die gevallen veelal sterk kleiig, zwartbruin veen.
Veen veraard wanneer het geruime tijd aan het oppervlak ligt. Dit als gevolg van
de oxidatie van het veen. Een veraard veenpakket kan er derhalve op duiden dat
het geruime tijd aan het oppervlak heeft gelegen en daarmee een voormalig
maaiveld aanduidt. Veraarding van veen kan echter ook optreden wanneer het
veen onder druk van een bovenliggend pakket wordt samengedrukt. Dit laatste is
hier het geval met betrekking tot de top van het veen.
De top van het veen is binnen de deelgebieden op sterk variërende dieptes
aangetroffen. Wanneer echter wordt gekeken naar de gemiddelde diepte, dan
blijkt dat de verschillen tussen de deelgebieden meevallen. Ter plaatse van
deelgebied A-1 is de top op een diepte van gemiddeld 2,2 m - NAP aangetroffen.
Ter plaatse van deelgebied A-2 bevindt de top van het veen zich iets minder diep,
namelijk op een diepte van 1,9 m - NAP. Ter plaatse van deelgebied A-3 is de top
van het veen aangetroffen op dieptes variërend van 1,7 m - NAP tot 3,35 m NAP. Binnen het zuidelijke deel van deelgebied A-5, dus buiten de hier
aanwezige getijde-geul, bevindt de top van het veen zich op een diepte van
gemiddeld 2,1 m - NAP. Ter plaatse van deelgebied A-6 bevindt de top van het
veenpakket zich op een gemiddelde diepte van 2,2 m - NAP. Binnen deelgebied
A-7 is de top van het veen op een gemiddelde diepte van 1,9 m - NAP
aangetroffen, overeenkomstig met de diepteligging van de top van het veen ter
plaatse van deelgebied A-8. Ter plaatse van deelgebied A-9 varieer de
diepteligging van de top van het veen weer sterk als gevolg van de aanwezigheid
van een geul in dit deelgebied (tussen 1,5 m - NAP en > 4,7 m - NAP).
Ter plaatse van de deelgebieden A-2, A-6 en A-7 is op dieptes tussen 3,4 m -NAP
en 3,6 m - NAP een dun laagje veraard veen aangetroffen. Ter plaatse van
deelgebied A-8 is dit laagje iets hoger aangetroffen, namelijk op een diepte van
3,0 m - NAP. Dit laagje vertegenwoordigt een pauze in de veenvorming.
Dekzandafzettingen

Ter plaatse van de deelgebieden A-3, A-7 en A-9 is binnen de maximale
boordiepte van 4 m-mv zand onder het veenpakket aangetroffen. Het betreft de
boringen 27 en 32 (deelgebied A-3), boring 99 (deelgebied A-7) en de boringen
122, 123, 125, 126, 131 t/m 139, 143, 145 en 147 (deelgebied A-9). In alle overige
boringen binnen het cluster Klaverpolder is binnen de maximale boordiepte van 4
m-mv geen pleistoceen zand aangetroffen.
Het zand bestaat uit matig fijn, zwak silthoudend, kalkloos zand (korrelgrootte
150-210 pm). Het sediment, dat overwegend geelgrijs tot bruinrood van kleur is,
is geïnterpreteerd als zijnde dekzand. De korrelgrootte is uniform, er is geen als
zodanig herkenbare gelaagdheid in waargenomen en het sediment bevat geen
verspoelde plantenresten. Het betreft hier wat hoger gelegen dekzandkopjes.
In geen van de boringen waarin dekzand is aangetroffen, is een goed
ontwikkelde podzolbodem aangetroffen. In de meeste gevallen heeft het zand
een opvallend oranjebruine tot roodbruine kleur. Een dergelijke verkleuring is
kenmerkend voor (zand)bodems waarop een veenpakket ligt, als gevolg van de
inspoeling van veenzuren vanuit het veenpakket. Alleen ter plaatse van de
boringen 99 (deelgebied A-7), 123, 134 en 147 (deelgebied A-9) is mogelijk een
zwak ontwikkelde bodem waargenomen. Het gaat hierbij om een wat bruinere
top in het dekzand welke in het veld is geïnterpreteerd als een mogelijke Ahhorizont. Het was in alle gevallen echter slecht zichtbaar, mede als gevolg van de
verkleuring van het sediment.
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3.2.3 Bodemverstoringen

De bodem is ter plaatse van het cluster Klaverpolder grotendeels intact. Zo zijn
ter plaatse van de deelgebieden A-1, A-4, A-5, A-8 en A-9 geen verstoringen
waargenomen. Ter plaatse van de deelgebieden A-6 en A-7 zijn in zeer beperkte
mate verstoringen waargenomen. Zo is de bodem ter plaatse van boring 76 in
deelgebied A-6 tot een diepte van 55 cm-mv verstoord. Ter plaatse van de
boringen 95 en 98 (deelgebied A-7) is de bodem tot een diepte van respectievelijk
85 en 160 cm verstoord. In deze drie gevallen betreft het geïsoleerde
verstoringen, mogelijk als gevolg van de aanleg van drainagebuizen.
De verstoringen komen tot uitdrukking in een vlekkerig karakter van het
sediment. Met een vlekkerig karakter wordt bedoeld dat zich in de siltige klei
brokjes zand en humusrijke klei bevinden.
Ter plaatse van de deelgebieden A-2 en A-3 is wel sprake van enige verstoring. Zo
is het zuidwestelijke deel van deelgebied A-2 circa 2 meter opgehoogd bij de
aanleg van het parkeerterrein alhier. Uit de boringen 21 en 23 blijkt dat het
veenpakket als gevolg van dit ophoogpakket tot circa 90 cm is ingeklonken.
Daarnaast is de bodem ter plaatse van de beide retentievijvers tot onbekende
diepte afgegraven.
Ter plaatse van deelgebied A-3 is de bodem ter plaatse van de boringen 24, 25,
27, 28, 30 en 31 tot in de getijde-afzettingen verstoord. Ook hier komt de
verstoring tot uitdrukking in het sterk gevlekte karakter van het sediment,
waarbij brokken zand in het klei aanwezig zijn. De verstoring is het gevolg van de
ophoging van het terrein, waarbij het ophoogpakket deels is vermengd met de
natuurlijke bodem. Ter plaatse van de boringen 26 en 34 is het ophoogzand
zonder vermenging met het onderliggende natuurlijke sediment opgebracht.
Het is niet geheel duidelijk waarom het terrein hier is opgehoogd. Mogelijk
betreft het overtollig zand dat is vrijgekomen bij de aanleg van het knooppunt
Klaverpolder of de HSL.
3.2.4 Archeologische indicatoren

Tijdens het onderzoek zijn de bodemlagen niet alleen onderzocht op hun
lithologische en bodemkundige kenmerken, maar is ook gelet op de
aanwezigheid van archeologische indicatoren. Vanwege het verkennende
karakter van het booronderzoek is hierbij geen gebruik gemaakt van een zeef,
maar is het sediment verbrokkeld en met het oog gecontroleerd. Dit geldt met
name voor de archeologisch relevante bodemlagen (indien aanwezig). Een
archeologisch relevante bodemlaag kan bestaan uit een begraven
bodemhorizont, aangezien een dergelijke horizont duidt op een langere periode
van non-depositie van sediment en dus een mogelijk woonoppervlak. Ook de
aanwezigheid van een (begraven) duidelijk antropogene leeflaag is een
voorbeeld van een archeologisch relevant niveau. Dergelijke lagen zijn echter niet
aangetroffen. Bij controle van het opgeboorde materiaal zijn ook geen overige
archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid
van een vindplaats. In het opgebrachte sediment zijn zo nu en dan wel enkele
spikkels baksteen aangetroffen in de bouwvoor, zij het in zeer geringe mate. Ook
is in de bouwvoor ter plaatse van een enkele boring een fragmentje aardewerk
aangetroffen. In het veld was echter al duidelijk dat dit een fragmentje
industrieel wit aardewerk betrof en daarmee recent van ouderdom is. Dit
aardewerk is derhalve niet verzameld.
Het feit dat geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen wil in het geval
van een verkennend booronderzoek overigens niet zeggen dat deze niet
aanwezig zijn. Het traceren van archeologische indicatoren was namelijk niet het
hoofddoel.
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3.2.5 Archeologische interpretatie

Middels het booronderzoek is bevestigd dat alle deelgebieden zich in het laag
gelegen pleistocene deel van West-Brabant bevinden. Met uitzondering van een
zestiental boringen, gelegen binnen de deelgebieden A-3, A-7 en voornamelijk A9, is binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv geen pleistoceen zand
aangeboord. Het gebied bestaat hier uit getijde-afzettingen afgezet gedurende
de late middeleeuwen/nieuwe tijd, gelegen op Hollandveen. Ter plaatse van
deelgebied A-4 zijn conform verwachting oeverwalachtige afzettingen
aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan een getijde-geul die hier heeft
gestroomd. Ter plaatse van de deelgebieden A-5 en A-9 zijn geen
oeverwalachtige getijde-afzettingen aangetroffen. Hier is, net als ter plaatse van
deelgebied A-4 overigens, een getijde-geul aangetroffen.
De boorgegevens ter plaatse van deelgebied A-1 geven geen aanleiding om de
lage verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te passen. Het
betrof een laag gelegen, nat gebied. Dergelijke omstandigheden waren niet
aantrekkelijk voor de mens om zich te vestigen. Het voorkomen van
middeleeuwse bewoningsresten wordt dan ook uitgesloten. Ook het voorkomen
van oudere resten in het veenpakket wordt om dezelfde redenen uitgesloten. De
lage verwachting blijft derhalve gehandhaafd. Ditzelfde geldt voor de
deelgebieden A-2, A-3 en A-6 t/m A-8.
Deelgebied A-4 heeft op basis van het bureauonderzoek een middelhoge
verwachting toegekend gekregen op basis van de wat hogere ligging op een
getijde oeverwal. Deze oeverwal is zoals gezegd daadwerkelijk aanwezig. In deze
afzettingen is echter geen donkere, humusrijke leeflaag aangetroffen. Indien ter
plaatse een vindplaats uit de middeleeuwen aanwezig is geweest, dan mag een
dergelijke leeflaag wel degelijk verwacht worden. Op basis van de resultaten van
het booronderzoek wordt de middelhoge verwachting ter plaatse van deelgebied
A-4 derhalve bijgesteld tot een lage verwachting.
Ter plaatse van de deelgebieden A-5 en A-9 bestaat het gebied uit getijdeafzettingen, gelegen op Hollandveen. Bovendien is in delen van deze
deelgebieden (een deel van) een getijde-geul aangetroffen. Ook in dit geval is er
derhalve sprake van een laaggelegen, nat, voor bewoning onaantrekkelijk
gebied. Op basis van de resultaten van het booronderzoek wordt de verwachting
voor beide deelgebieden aangepast naar een lage verwachting. In bijlage 7 is dit
middels een beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Ter plaatse van de deelgebieden A-3, A-7 en A-9 is in enkele boringen dekzand
aangetroffen binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv. De top van het
dekzand zou theoretisch een archeologisch relevante bodemlaag kunnen
vertegenwoordigen. Hier zouden mesolithische steentijdvindplaatsen aanwezig
kunnen zijn uit de periode voordat het gebied verdronk en de uitgebreide
veenmoerassen ontstonden. Echter, in de top van het dekzand zijn geen
aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op bodemvorming ten tijde van
voor de veenvorming, terwijl de bodem ter plaatse nog wel intact is. Onder
gunstige omstandigheden zou dit echter wel verwacht mogen worden. Blijkbaar
waren ook deze dekzandkopjes al vroeg te nat voor bodemvorming. Hiermee
vormde het ook geen gunstig gebied voor bewoning gedurende het
mesolithicum. Men zocht in die perioden de verder naar het zuiden gelegen
hoger gelegen dekzandgebieden op. Er is derhalve geen reden om de top van het
dekzand in deze deelgebieden als archeologisch relevant te beschouwen.
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3.3

Cluster Zonzeel/Nieuwveer

3.3.1 Veldwaarnemingen

Deelgebied B-1

Deelgebied B-1 bestaat uit een vlak terrein zonder voor het oog waarneembare
hoogteverschillen. Het gebied bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 0,1 m NAP. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied B-1 in gebruik
als met graan ingezaaide akker. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen
zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische
resten in de bodem.

j•

Figuur 3.8 Overzicht van deelgebied B-1. De foto is vanaf boring 160 in noordelijke richting
genomen.

Deelgebied B-2

Deelgebied B-2 bevindt zich op een paardenweide achter het erf van de woning
aan de Markweg 1. Het betreft een relatief vlak terrein, gelegen op een hoogte
tussen 0,05 m - NAP en 0,2 m - NAP. Alleen in het zuidelijke deel, ter plaatse van
boring 163, is het terrein iets hoger gelegen (0,35 m + NAP). Dit is het gevolg van
het feit dat het terrein hier is opgehoogd bij de aanleg van een paardenbak. Er
waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden
op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.9 Overzicht van deelgebied B-2. De foto is vanaf boring 165 in zuidelijke richting
genomen. Op de achtergrond is de woning aan de Markweg 1 zichtbaar.

Deelgebied B-3

Deelgebied B-3 maakt onderdeel uit van een (pas geploegde) akker. Het betreft
een licht glooiend terrein waarbij het oppervlak in zuidwestelijke richting afloopt
van circa 0,7 m + NAP ter plaatse van boring 171 naar 0,2 m + NAP ter plaatse van
boring 168. Dit hoogteverschil was in het veld goed als zodanig zichtbaar.
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Desalniettemin waren er aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die
zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de
bodem.
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Figuur 3.10 Overzicht van deelgebied B-3. De foto is vanaf boring 166 in zuidelijke richting
genomen. Links op de achtergrond is de brug over de Mark zichtbaar.

Deelgebied B-4

Deelgebied A-4 bestaat uit een licht glooiend terrein waarbij het terrein in
noordelijke richting oploopt van circa 0,2 m - NAP in het zuiden tot 0,4 m + NAP
in het noorden. Dit hoogteverschil is in het veld als zodanig goed zichtbaar. Ten
tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied B-4 in gebruik als pas
ingezaaide akker. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die
zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de
bodem.
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Figuur 3.11 Overzicht van deelgebied B-4. De foto is vanaf de Brede Weg in noordwestelijke
richting genomen.

Figuur 3.12 Overzicht van deelgebied B-5. De foto is vanaf boring 203 in zuidoostelijke
richting genomen.
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Deelgebied B-5

Deelgebied B-5 betreft wederom een relatief vlak terrein zonder voor het oog
waarneembare hoogteverschillen. Het gebied bevindt zich op een hoogte van
gemiddeld 0,1 m - NAP, al loopt het in het zuidoosten iets op naar circa 0 m +
NAP. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied B-5 net
geploegd. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden
kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem. Ook
de gedempte Kromme kreek, die wel op het AHN nog als zodanig herkenbaar is,
was in het veld niet zichtbaar.
Deelgebied B-6

Deelgebied B-6 bestaat uit een licht glooiend terrein, waarbij het oppervlak in
zuidelijke richting afloopt van 0,45 m + NAP tot 0,1 m + NAP. Dit hoogteverschil
was in het veld niet waarneembaar, ook al omdat de ten noorden van het
plangebied gelegen dijk het beeld vertekend. Ten tijde van de uitvoering van het
veldwerk was deelgebied B-6 in gebruik als weide. Er waren aan het maaiveld
geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van
archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.13 Overzicht van deelgebied B-6. De foto is in noordoostelijke richting genomen.

Deelgebied B-7

Deelgebied B-7 bevindt zich circa 1 km ten zuidoosten van deelgebied B-6, aan de
zuidzijde van de Mark. Het betreft een licht glooiend terrein waarbij het gebied
in noordelijke richting afloopt van 1,4 m + NAP in het zuiden tot 0,7 m + NAP in
het noorden. In het noorden grenst het terrein aan een dijkje. Ten zuidwesten
van het deelgebied bevindt zich een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Figuur 3.14. Overzicht van deelgebied B-7. De foto is vanaf boring 238 in oostelijke richting
genomen.

Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied B-7 in gebruik als
weide. Er waren aan het maaiveld echter geen aanwijzingen zichtbaar die zouden
kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.
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Deelgebied B-8

Deelgebied B-8 betreft een licht welvend terrein. De maaiveldhoogtes variëren
van 1,3 m + NAP tot 1,8 m + NAP. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk
was het grootste deel van het deelgebied net geploegd. Het betrof een weide
waarvan het gras is doodgespoten alvorens het terrein te ploegen. Alleen het
westelijke deel van het deelgebied B-8 was in gebruik als akker. Dit deel lag ook
zichtbaar hoger. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die
zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de
bodem.
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Figuur 3.15 Overzicht van deelgebied B-8. De foto is vanaf boring 245 in noordoostelijke
richting genomen.
3.3.2 Lithologie en bodemopbouw

De bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster Zonzeel/Nieuwveer lijkt
sterk op elkaar. Het betreft getijdeafzettingen, gelegen op een in dikte sterk
variërend veenpakket en dekzand. Naast getijdeafzettingen zijn ook
geulafzettingen aangetroffen behorende tot een getijde-geul en getijdeoeverwalafzettingen. Ter plaatse van nagenoeg alle boringen is binnen de
maximale boordiepte van 4 m-mv dekzand aangeboord. Alleen ter plaatse van de
deelgebieden B-7 en B-8 wijkt de bodemopbouw sterk af. Deze twee gebieden
bevinden zich in het hoger gelegen pleistocene deel van West-Brabant. Hier zijn
derhalve geen getijde-afzettingen aangetroffen. Wel zijn hier nog resten van een
veenpakket waargenomen, gelegen op dekzand.
Naast het veenpakket zijn vier lithogenetische eenheden onderscheiden. Het
onderscheid tussen de verschillende lithogenetische eenheden is gebaseerd op
basis van het type sediment (zand, klei, veen) en, in het geval van zand, op basis
van korrelgrootte, sortering en de aanwezigheid van gelaagdheid. De variatie
binnen de lithogenetische eenheden in het gehele cluster is dermate klein dat het
volstaat een beschrijving te geven van alle eenheden die representatief is voor
het gehele cluster, zonder al te diep in te gaan op de verschillen. In deze
paragraaf zal de bodemopbouw binnen het cluster Zonzeel/Nieuwveer derhalve
aan de hand van de lithogenetische eenheden worden beschreven. Het betreft
getijde-afzettingen, getijde-oeverwalafzettingen, getijde-geulafzettingen en
dekzandafzettingen. Alle getijde-afzettingen worden gerekend tot de Formatie
van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, laag van Poeldijk. De
dekzandafzettingen behoren tot de Formatie van Boxtel. Het veen wordt
gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop, Hollandveen laagpakket.
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Getijde-afzettingen

In de deelgebieden B-1, B-2, B-4 en B-5 zijn getijde-afzettingen aangetroffen. De
getijde-afzettingen bevinden zich aan het oppervlak. Het sediment lijkt sterk op
de getijde-afzettingen zoals aangetroffen ter plaatse van cluster Klaverpolder.
Het betreft sterk tot uiterst siltige, kalkhoudende, veelal gelaagde klei. De
gelaagdheid is goed als zodanig herkenbaar door een afwisseling van klei met
silt- en/of humuslaagjes. In enkele gevallen betreft het zwak tot sterk zandige
klei. Naast de kleiige afzettingen is ook sterk tot uiterst siltig, gelaagd zand
aangetroffen. Het zand is overwegend zeer fijn (korrelgrootte 105-150 pm). Dit
pakket is veelal in de basis van de getijde-afzettingen aangetroffen en ligt
derhalve op het Hollandveen. Als gevolg van het erosieve karakter van deze
afzettingen komt in de basis van de getijde-afzettingen veelal verslagen veen
voor. Het sediment is in de oxidatie/reductie zone grijs tot bruingrijs van kleur.
Het zandige sediment is veelal (licht) geelgrijs van kleur. Onder volledig
gereduceerde condities is het blauwgrijs van kleur. De klei bevat schelpengruis.
In de top van dit pakket is een bouwvoor aanwezig. Deze bouwvoor is over het
algemeen matig humeus, 10 tot 40 cm dik114 115
en ligt direct op de C-horizont.
De dikte van de getijde-afzettingen varieert sterk, zowel binnen de deelgebieden,
als tussen de deelgebieden. Dit is het gevolg van de erosieve ontstaanswijze van
dit pakket. Hoe kleiner de afstand tot de getijde-geul, des te dikker het pakket.
Ter plaatse van deelgebied B-1 is dit pakket gemiddeld 90 cm dik. Ter plaatse van
deelgebied B-2 varieert de dikte van dit pakket van 40 tot 250 cm. Dit is het
gevolg van de aanwezigheid van een geul binnen dit deelgebied. Ook ter plaatse
van deelgebied B-4 varieert de dikte van de getijde-afzettingen sterk. In dit geval
is dat het gevolg van de aanwezigheid van een dekzandrug in het noordelijke
deel van het deelgebied. Ter plaatse van de dekzandrug is het pakket getijdeafzettingen slechts 35 cm dik. In het zuidelijke deel loopt de dikte van dit pakket
echter op tot gemiddeld 110 cm. Ter plaatse van deelgebied B-5 varieert de dikte
van de getijde-afzettingen ook, zij het in minder mate. Gemiddeld is het pakket
getijde-afzettingen 65 cm dik. Ter plaatse van een voormalige kreek die door dit
deelgebied gelopen heeft, kan de dikte van de getijde-afzettingen echter
oplopen tot 130 cm.
Getijde-oeverwalafzettingen

Ter plaatse van de deelgebieden B-3 en B-6 zijn, overeenkomstig de verwachting,
oeverwalafzettingen behorende tot een getijde-geul aangetroffen. Deze
afzettingen bevinden zich hier direct aan het maaiveld en bestaan uit sterk siltig,
zeer tot matig fijn, (zwak) kalkhoudend, licht grijs zand (korrelgrootte 105-210
pm). Dit zand is niet gelaagd. Onder gereduceerde omstandigheden heeft dit
pakket een blauwgrijze kleur. Het zand is onder relatief hoog-energetische
omstandigheden afgezet. Naast zandige oeverwalafzettingen is ook matig tot
uiterst siltige, soms zelfs zwak zandige klei aangetroffen.
Ter plaatse van deelgebied B-3 heeft het pakket getijde-oeverwalafzettingen een
gemiddelde dikte van 135 cm. De zwak humeuze bouwvoor bevindt zich in de top
van dit pakket en heeft een dikte van gemiddeld 30 cm. Ter plaatse van
deelgebied B-6 varieert de dikte van de oeverwalafzettingen sterk van minimaal
40 tot maximaal 180 cm. Dit is het gevolg van het feit dat het dekzand binnen dit
deelgebied sterk in zuidelijke richting afloopt.
Getijde-geulafzettingen

11 R
11 ĥ
Ter plaatse van de deelgebieden B-2 en B-3 zijn geulafzettingen
aangetroffen. Deze afzettingen bestaan uit sterk siltig, kalkrijk, zeer fijn, gelaagd
114 Daar waar het een akker betreft is de bouwvoor tot 40 cm dik, daar waar het een weide
betreft is de bouwvoor beduidend kleiner.
115 Boringen 162 en 163.
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zand (korrelgrootte 105-150 pm) of zwak zandige tot sterk siltige, gelaagde,
kalkrijke klei. De gelaagdheid van zowel het zand als de klei komt tot uitdrukking
door de afwisseling met dunne humuslagen. Het sediment is overwegend grijs
van kleur. Ter plaatse van deelgebied B-2 is de basis van de geul op een diepte
van 2,7 m - NAP (boring 162) en 3,45 m - NAP (boring 163) aangetroffen. Ter
plaatse van deelgebied B-3 heeft de geul zich dermate diep ingesneden, dat de
basis niet binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv is aangetroffen.
Hollandveen

Ter plaatse van alle deelgebieden, met uitzondering van de deelgebieden B-7 en
B-8, is veen aangetroffen. Het veen betreft overwegend mineraal arm, zwak
kleiig veen. Het veen is roodbruin of bruinrood van kleur. De dikte van het
veenpakket varieert sterk. De grens tussen het veen en de bovenliggende
afzettingen is erosief. Desalniettemin is de top van het veenpakket ter plaatse van
veel boringen veraard. Het betreft in die gevallen veelal sterk kleiig, zwartbruin
veen.
De top van het veen is binnen de deelgebieden op sterk variërende dieptes
aangetroffen. Wanneer echter wordt gekeken naar de gemiddelde diepte, dan
blijkt dat de verschillen tussen de deelgebieden meevallen. Ter plaatse van
deelgebied B-1 is de top van het veen op een diepte van gemiddeld 1,1 m - NAP
aangetroffen. Ter plaatse van deelgebied B-2 varieert de diepteligging van de top
van het veen sterk als gevolg van de aanwezigheid van een geul binnen dit
deelgebied.116
117 Ter plaatse van de boringen 161 en 165 is hier geen veen aanwezig
als gevolg van de hoge ligging van het dekzand alhier. Ter plaatse van deelgebied
A-3 is de top van het veen aangetroffen op een diepte van gemiddeld 1,1 m NAP. Ook ter plaatse van deelgebied B-4 bevindt de top van het veen zich op een
vergelijkbare diepte, namelijk op een diepte van gemiddeld 1,2 m - NAP. Ter
plaatse van deelgebied B-5 bevindt de top van het veenpakket zich wat minder
diep, gemiddeld op een diepte van 0,8 m - NAP, met uitschieters tot 0,3 m - NAP.
Binnen deelgebied B-6 varieert de diepteligging van de top van het veen sterk.118
Ter plaatse van de deelgebieden B-7 en B-8 is nergens 'puur' veen aangetroffen.
Wel is ter plaatse van verscheidene boringen een pakket matig siltig, matig fijn,
sterk humeus zand aangetroffen (korrelgrootte 150-210 pm). In dit zand zijn
veenbrokken waargenomen. Op basis hiervan is deze laag, ook al betreft het hier
dekzand, geïnterpreteerd als zijnde een restant van veraard veen.
Dekzandafzettingen

Ter plaatse van alle deelgebieden is binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv
zand onder het veenpakket aangetroffen. Alleen ter plaatse van de boringen 162,
163 en 164 (deelgebied B-2) en 166 en 169 t/m 172 (deelgebied B-3) is geen
pleistoceen zand aangetroffen binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv.
Het zand bestaat uit matig fijn, zwak tot matig silthoudend, kalkloos zand
(korrelgrootte 150-210 pm). Het sediment, dat overwegend geelgrijs tot
bruinrood van kleur is, is geïnterpreteerd als zijnde dekzand. De korrelgrootte is
uniform, er is geen als zodanig herkenbare gelaagdheid in waargenomen en het
sediment bevat geen verspoelde plantenresten.
Ter plaatse van de deelgebieden B-1, B-2, B-4119 en B-5 is in de top van het
dekzand in meer of minder mate bodemvorming aangetroffen. In enkele gevallen
betreft het een goed ontwikkelde podzolbodem, met een Ah-, een Bh-, Bs- en
116 Boringen 166, 170 en 171.
117 De top van het veen is aangetroffen op dieptes van 2,5, 2,7 en 3,45 m - NAP.
118 De top van het veen is aangetroffen op dieptes van 0,5 tot 1,7 m - NAP.
119 Alleen ter plaatse van boring 184, geplaatst ter hoogte van de dagzoomende
dekzandrug.
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een BC-horizont.120 In enkele gevallen is geen sprake van een dergelijke volledige
veldpodzolbodem, maar lijkt slechts de Bh- en de BC-horizont zichtbaar.121
Op de locaties waar zich een goed ontwikkelde bodem bevindt, is de top van het
dekzand op relatief geringe diepte aangetroffen. Zo bevindt het dekzand met
bodemvorming zich ter plaatse van deelgebied B-1 op een diepte van gemiddeld
1,7 m - NAP. Ter plaatse van deelgebied B-2 (boring 161) bevindt de top van het
dekzand met bodemvorming zich op een diepte van 0,63 m - NAP. Ter plaatse
van deelgebied B-4 bevindt de dekzandrug met bodemvorming zich op een
hoogte van 0,1 + NAP en ter plaatse van deelgebied B-5 bevindt de top van het
dekzand met bodemvorming zich op een diepte van gemiddeld 0,6 m - NAP.
Ter plaatse van deze locaties waren de omstandigheden voorafgaand aan de
vorming van de veenmoerassen lange tijd dermate gunstig, dat zich een bodem
kon vormen.
Ter plaatse van de deelgebieden B-3, B-4,122 B-6, B-7 en B-8 is in geen van de
boringen waarin dekzand is aangetroffen, een goed ontwikkelde podzolbodem
aangetroffen. In de meeste gevallen heeft het zand een opvallend oranjebruine
tot roodbruine kleur. Een dergelijke verkleuring is kenmerkend voor
(zand)bodems waarop een veenpakket ligt, of, zoals in het geval van de
deelgebieden B-7 en B-8, heeft gelegen. Een dergelijke verkleuring is het gevolg
van de inspoeling van veenzuren vanuit het veenpakket.
3.3.3 Bodemverstoringen

De bodem is ter plaatse van het cluster Zonzeel/Nieuwveer grotendeels intact. Zo
zijn ter plaatse van de deelgebieden B-1, B-3, B-5 en B-6 geen verstoringen
waargenomen. Ter plaatse van de deelgebieden B-2 en B-4 zijn slechts in zeer
beperkte mate verstoringen waargenomen. Zo is de bodem ter plaatse van boring
163 (deelgebied B-2) verstoord als gevolg van de aanwezigheid vaneen
paardenbak ter plekke. Ter plaatse van de boringen 174 en 175 (deelgebied B-4)
is de bodem tot een diepte van 95 cm verstoord als gevolg van de aanwezigheid
van drainagebuizen. In deze drie gevallen betreft het geïsoleerde verstoringen.
Ter plaatse van deelgebied B-7 lijkt wat meer aan de hand. Hier is de bodem ter
plaatse van een groot aantal boringen verstoord.123 De mate van verstoring
varieert van 45 cm-mv tot 95 cm-mv. Op dit terrein is in de recente geschiedenis
grond opgebracht dat vrij kwam bij natuurontwikkeling in de omgeving.124 Het
betreft een pakket met een dikte van circa 40 cm. Mogelijk is de bodem ten tijde
van het opbrengen van deze grond als gevolg van zwaar materieel lokaal
verstoord geraakt.
Ter plaatse van deelgebied B-8 is de bodem ter plaatse van vijf boringen
verstoord tot dieptes variërend van 70 tot 105 cm-mv. Ook ter plaatse van
deelgebied B-8 is het terrein recent opgehoogd met een circa 40 cm dik pakket
humeuze grond,125 wat mogelijk geleid kan hebben tot deze lokale verstoringen.
De verstoringen, die ter plaatse van deelgebied B-8 een meer geïsoleerde ligging
lijken te hebben, kunnen echter ook het gevolg zijn van de aanleg van drainage.
De verstoringen komen tot uitdrukking in een vlekkerig karakter van het
sediment. Met een vlekkerig karakter wordt bedoeld dat zich in de C-horizont
brokken A-horizont bevinden (of andersom).
0 Het betreft de boringen 152, 153, 155, 158 en 159 (deelgebied B-1), 161 (deelgebied B-2),
205, 206, 211, 214, 215 (deelgebied B-5).
121 Het betreft de boringen 148 t/m 151, 154, 156, 157 en 160 (deelgebied B-1), 184
(deelgebied B-4) en 212, 213 en 219 (deelgebied B-5).
122 Met uitzondering van boring 184.
123 Het betreft de boringen 228, 229, 231, 233, 234, 239, 240 en 241
124 Mondelinge informatie van de eigenaar van het perceel.
125 Mondelinge informatie van de eigenaar van het perceel.
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3.3.4 Archeologische indicatoren

Tijdens het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren
aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een archeologische
vindplaats. Ook is in de oeverwalafzettingen ter plaatse van de deelgebieden B-3
en B-6 geen donkere, humusrijke leeflaag aangetroffen. Wel zijn in de top van
het dekzand ter plaatse van (delen van) de deelgebieden B-1, B-2, B-4 en B-5
bodemkundige kenmerken aangetroffen die kunnen duiden op een langere
periode van non-depositie van sediment en dus een mogelijk woonoppervlak.
Hier is namelijk een (goed ontwikkelde) podzolbodem aangetroffen. De top van
de het dekzand vertegenwoordigd in deze deelgebieden derhalve een paleomaaiveld waarop voorafgaand aan de verdrinking van het landschap gedurende
het mesolithicum bewoning kan hebben plaatsgevonden.
3.3.5 Archeologische interpretatie

Middels het booronderzoek is bevestigd dat de deelgebieden B-1 t/m B-6 zich in
het laag gelegen pleistocene deel van West-Brabant bevinden. Het gebied bestaat
hier uit getijde-afzettingen afgezet gedurende de late middeleeuwen/nieuwe
tijd, gelegen op Hollandveen. Ter plaatse van de deelgebieden B-3 en B-6 zijn
oeverwalachtige afzettingen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan
een getijde-geul die hier heeft gestroomd. Ter plaatse van de deelgebieden B-2
en B-3 is een getijde-geul aangetroffen.
Het pleistocene landschap bevindt zich hier, met uitzondering van de locaties
waar de geul is aangetroffen, echter op relatief geringe diepte in de ondergrond.
In nagenoeg alle boringen binnen deze deelgebieden is namelijk binnen de
maximale boordiepte van 4 m-mv dekzand aangetroffen, waarbij ter plaatse van
enkele deelgebieden een (grotendeels) intacte podzolbodem is aangetroffen in
de top van het dekzand.
Binnen de deelgebieden B-7 en B-8 zijn geen getijde-afzettingen aanwezig. Ook
is hier geen veen aangetroffen. Wel zijn duidelijke aanwijzingen dat beide
deelgebieden wel met veen bedekt zijn geweest. Zo is in de top van het dekzand
ter plaatse van veel boringen in de deelgebieden B-7 en B-8 een restant van
veraard veen aangetroffen. Ook heeft het dekzand een opvallend oranjebruine
tot roodbruine kleur. Een dergelijke verkleuring is kenmerkend voor
(zand)bodems waarop een veenpakket heeft gelegen.
Deelgebied B-1

De boorgegevens ter plaatse van deelgebied B-1 geven aanleiding om de
middelhoge verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te passen.
In dit deelgebied is de top van het dekzand op relatief geringe diepte
aangetroffen (gemiddeld 1,7 m - NAP). Het betrof hier derhalve een relatief hoog
gelegen dekzandkopje waar de omstandigheden voorafgaand aan de vorming
van de veenmoerassen lange tijd dermate gunstig zijn geweest, dat zich een
bodem kon vormen. De top van de het dekzand in deelgebied B-1
vertegenwoordigt derhalve een paleo-maaiveld waarop voorafgaand aan de
verdrinking van het landschap gedurende het mesolithicum bewoning kan
hebben plaatsgevonden. Derhalve wordt de middelhoge verwachting voor dit
deelgebied opgewaardeerd tot een hoge verwachting op het voorkomen van
vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. In bijlage 7 is dit middels
een beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebied B-2

De boorgegevens ter plaatse van deelgebied B-2 geven ook aanleiding om de
hoge verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te passen. Het
blijkt namelijk dat de top van het dekzand slechts ter plaatse van boring 161 op
geringe diepte aanwezig is (0,6 m - NAP). Het betreft hier derhalve een relatief
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hoog gelegen dekzandkopje, dat echter grotendeels buiten (ten noorden van)
het deelgebied gelegen is. In het noordelijke deel van deelgebied B-2 waren de
omstandigheden voorafgaand aan de vorming van de veenmoerassen echter
lange tijd dermate gunstig, dat zich een bodem kon vormen. De top van de het
dekzand in het noordelijke deel van deelgebied B-2 vertegenwoordigd derhalve
een paleo-maaiveld waarop voorafgaand aan de verdrinking van het landschap
gedurende het mesolithicum bewoning kan hebben plaatsgevonden. Derhalve
dient de hoge verwachting voor dit deel van het deelgebied gehandhaafd te
blijven. Echter, in het zuidelijke deel van het plangebied heeft een getijde-geul
zich diep in het veen en het dekzand ingesneden. Eventueel aanwezige
vindplaatsen in de top van het dekzand zijn hier derhalve niet meer aanwezig. Dit
deel van deelgebied B-2 betrof een laag gelegen, nat gebied. Dergelijke
omstandigheden waren niet aantrekkelijk voor de mens om zich te vestigen. Het
voorkomen van middeleeuwse bewoningsresten wordt dan ook uitgesloten. Ook
het voorkomen van oudere resten in het veenpakket wordt om dezelfde redenen
uitgesloten. De hoge verwachting dient voor dit deel van het deelgebied derhalve
naar beneden toe te worden bijgesteld tot een lage verwachting. In bijlage 7 is
dit op de beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebieden B-3 en B-6

De boorgegevens ter plaatse van de deelgebieden B-3 en B-6 geven ook
aanleiding om de respectievelijk hoge en middelhoge verwachting zoals
opgesteld in het bureauonderzoek aan te passen. Het blijkt namelijk dat ter
plaatse van deelgebied B-3 een getijde-geul aanwezig is. Deze heeft zich in het
dekzand ingesneden, waarbij eventuele vindplaatsen zijn opgeruimd. Op die
locaties waar nog wel dekzand is aangetroffen (boringen 167 en 168) bevindt het
dekzand zich op dermate grote diepte, dat het al vroeg te nat was voor
bodemvorming. Hiermee vormde het ook geen gunstig gebied voor bewoning
gedurende het mesolithicum. Men zocht in die perioden de in de nabijheid
gelegen hogere dekzandkopjes op. Er is derhalve geen reden om de top van het
dekzand in deelgebied B-3 als archeologisch relevant te beschouwen. Eenzelfde
redenatie geldt voor de top van het dekzand ter plaatse van deelgebied B-6. Ook
hier is geen bodemvorming aangetroffen. Theoretisch zou in de top van de
middeleeuwse getijde-oeverwalafzettingen zoals deze ter plaatse van de
deelgebieden B-3 en B-6 zijn aangetroffen een middeleeuwse vindplaats
aanwezig kunnen zijn. In deze afzettingen is echter geen donkere, humusrijke
leeflaag aangetroffen. Indien ter plaatse een vindplaats uit de middeleeuwen
aanwezig is geweest, dan mag een dergelijke leeflaag wel degelijk verwacht
worden. Op basis van de resultaten van het booronderzoek wordt de hoge
verwachting ter plaatse van deelgebied B-3 en de middelhoge verwachting ter
plaatse van deelgebied B-6 derhalve bijgesteld tot een lage verwachting. In
bijlage 7 is dit op de beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebied B-4

Ook de boorgegevens ter plaatse van deelgebied B-4 geven aanleiding om de
middelhoge tot hoge verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te
passen. Ter plaatse van het noordelijke deel van deelgebied B-4 werd op basis van
het bureauonderzoek een dekzandrug aan het oppervlak verwacht. Bij een intact
bodemprofiel ter plaatse van een dergelijke dekzandrug is een hoge verwachting
gerechtvaardigd. Uit de boorgegevens blijkt dat ter plaatse ook daadwerkelijk
een dekzandrug met (grotendeels) intact bodemprofiel aanwezig is. De
begrenzing is echter anders dat op de verwachtingskaart is weergegeven. Slechts
ter plaatse van een smal deel in het noordelijke deel van deelgebied B-4 blijft de
hoge verwachting gehandhaafd. Ter plaatse van het overige deel van deelgebied
B-4 is binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv wel degelijk dekzand
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aangeboord. Echter, in de top van het onder getijde-afzettingen en veen
begraven dekzand zijn geen aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op
bodemvorming ten tijde van voor de veenvorming, terwijl de bodem ter plaatse
nog wel intact is. Onder gunstige omstandigheden zou dit wel verwacht mogen
worden. Blijkbaar was de flank van de dekzandrug al vroeg te nat voor
bodemvorming. Hiermee vormde het ook geen gunstig gebied voor bewoning
gedurende het mesolithicum, zeker niet met een hoger gelegen dekzandrug in de
directe nabijheid. Er is derhalve geen reden om de top van het dekzand in het
zuidelijke deel van deelgebied B-4 als archeologisch relevant te beschouwen. Na
de verdrinking van het landschap vormde dit deel van het deelgebied ook geen
aantrekkelijke vestigingsplaats. Derhalve wordt de hoge verwachting voor dit
deel van het deelgebied naar beneden toe bijgesteld tot een lage verwachting. In
bijlage 7 is dit op de beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebied B-5

De boorgegevens ter plaatse van deelgebied B-5 geven eveneens aanleiding om
de middelhoge verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te
passen. In het zuidelijke deel van dit deelgebied is de top van het dekzand op
relatief geringe diepte aangetroffen (gemiddeld 0,6 m - NAP). Hier is in de top
van het dekzand een podzolbodem aangetroffen.126 Het betrof hier derhalve een
relatief hoog gelegen dekzandkop waar de omstandigheden voorafgaand aan de
vorming van de veenmoerassen lange tijd dermate gunstig zijn geweest, dat zich
een bodem kon vormen. De top van het dekzand in dit deel van deelgebied B-5
vertegenwoordigt derhalve een paleo-maaiveld waarop voorafgaand aan de
verdrinking van het landschap gedurende het mesolithicum bewoning kan
hebben plaatsgevonden. Derhalve wordt de middelhoge verwachting voor het
zuidelijke deel van deelgebied B-5 opgewaardeerd tot een hoge verwachting op
het voorkomen van vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. In
het noordelijke deel van deelgebied B-5 is het dekzand eveneens op relatief
geringe diepte aangetroffen, zij het op significant grotere diepte dan ter plaatse
van het zuidelijke deel (1,6 m - NAP).127 In de top van het onder getijdeafzettingen en veen begraven dekzand zijn in dit deel van deelgebied B-5 geen
aanwijzingen aangetroffen die kunnen duiden op bodemvorming ten tijde van
voor de veenvorming, terwijl de bodem ter plaatse nog wel intact is. Blijkbaar was
deze flank van de dekzandkop al vroeg te nat voor bodemvorming. Hiermee
vormde het ook geen gunstig gebied voor bewoning gedurende het
mesolithicum, zeker niet met een hoger gelegen dekzandkop in de directe
nabijheid. Er is derhalve geen reden om de top van het dekzand in het
noordelijke deel van deelgebied B-5 als archeologisch relevant te beschouwen.
Derhalve wordt de middelhoge verwachting voor dit deel van het deelgebied
naar beneden toe bijgesteld tot een lage verwachting. In bijlage 7 is dit op de
beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebieden B-7 en B-8

De boorgegevens ter plaatse van de deelgebieden B-7 en B-8 geven ook
aanleiding om de middelhoge verwachting zoals opgesteld in het
bureauonderzoek aan te passen. Wanneer de recent opgebracht Aa-horizont
buiten beschouwing wordt gelaten blijkt dat het dekzand hier dagzoomt. Het
landschap ligt dermate hoog dat het nooit door het zeewater is bedreigd.
Derhalve kan worden geconcludeerd dat ter plaatse vindplaatsen uit alle
perioden zouden kunnen voorkomen. Uit de boorgegevens blijkt echter dat beide
deelgebieden wel degelijk bedekt zijn geweest met een pakket veen. Dit blijkt uit
de verkleuring van het dekzand en het feit dat her en der nog restanten van
126
Het betreft de boringen 205, 206, 211 t/m 215 en 219.
127
Het betreft de boringen 202, 203, 207, 208, 209, 210, 216, 217 en 218.
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veraard veen zijn aangetroffen. Het gebied is derhalve te nat geweest voor
bewoning vanaf de ontwikkeling van het veen. Echter, er zijn geen aanwijzingen
aangetroffen die kunnen duiden op bodemvorming ten tijde van voor de
veenvorming, terwijl de bodem ter plaatse nog wel intact is. Onder gunstige
omstandigheden zou dit wel verwacht mogen worden. Er is geruime tijd
verstreken sinds het begin van de klimaatsverbetering (begin Holoceen) tot aan
het moment van veenvorming, ruim voldoende voor de vorming van een podzol.
Blijkbaar was het gebied al vroeg te nat voor bodemvorming. Hiermee vormde
het ook geen gunstig gebied voor bewoning gedurende de steentijd. Men zocht
in die perioden de verder naar het zuiden gelegen hoger gelegen dekzandruggen
op. Er is derhalve geen reden om de top van het dekzand ter plaatse van de
deelgebieden B-7 en B-8 als archeologisch relevant te beschouwen. Derhalve
wordt de middelhoge verwachting voor beide deelgebieden naar beneden toe
bijgesteld tot een lage verwachting. In bijlage 7 is dit op de beleidsadvieskaart
visueel weergegeven.

3.4

Cluster Galder

3.4.1 Veldwaarnemingen

Deelgebied D-1

Deelgebied D-1 bestaat uit een licht welvend terrein zonder dat de
hoogteverschillen voor het oog waarneembaar zijn in het veld. Het gebied
bevindt in het oostelijke en westelijke deel op een hoogte van rond de 5,1 m +
NAP. Het centrale deel is wat lager gelegen, met hoogtes rond de 4,75 m + NAP.
Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied D-1 in gebruik als
weide. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden
kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.16 Overzicht van deelgebied D-1. De foto is vanaf boring 278 in zuidoostelijke
richting genomen.

Deelgebied D-2

Deelgebied D-2 bevindt zich op akker welke gedurende de uitvoering van het
veldwerk in gebruik was voor de teelt van aardbeien. Het betreft een welvend
terrein, waarbij het noordoostelijke deel van het terrein zichtbaar hoger gelegen
is dan het zuidwestelijke deel. Het noordoostelijke deel bevindt zich met een
hoogte van circa 5,8 m + NAP op een dekzandrug terwijl het zuidwestelijke deel
zich met hoogtes tussen 5,4 en 5,6 m + NAP op de flank van het beekdal bevindt.
Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen
duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.
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Figuur 3.17 Overzicht van deelgebied D-2. De foto is vanaf boring 279 in noordoostelijke
richting genomen.

Deelgebied D-3

Deelgebied D-3 maakt onderdeel uit van een braak liggende akker. Het betreft
een licht glooiend terrein waarbij het oppervlak in zuidzuidwestelijke richting
afloopt van circa 5,5 m + NAP ter plaatse van boring 297 naar 5,9 m + NAP ter
plaatse van de boringen 313 en 323. Dit hoogteverschil was in het veld goed als
zodanig zichtbaar. Desalniettemin waren er aan het maaiveld geen aanwijzingen
zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische
resten in de bodem.

Figuur 3.18 Overzicht van deelgebied D-3. De foto is vanaf boring 323 in noordelijke richting
genomen.
3.4.2 Lithologie en bodemopbouw

De bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster Galder vertoont
overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. De deelgebieden D-1 en D-2
bevinden zich in of nabij een beekdal, maar bevatten ook (verspoeld) dekzand.
Ook deelgebied D-3 bevindt zich in het dekzandgebied, maar niet in een beekdal.
Hier is een depressie in het dekzandlandschap aanwezig, waarin veen kon
groeien.
Naast het veenpakket zijn vier lithogenetische eenheden onderscheiden. Het
onderscheid tussen de verschillende lithogenetische eenheden is gebaseerd op
basis van het type sediment (zand, klei, leem, veen) en, in het geval van zand, op
basis van korrelgrootte, sortering, afronding en de aanwezigheid van
gelaagdheid. De variatie binnen de lithogenetische eenheden in het gehele
cluster is dermate klein dat het volstaat een beschrijving te geven van alle
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eenheden die representatief is voor het gehele cluster, zonder al te diep in te
gaan op de verschillen. In deze paragraaf zal de bodemopbouw binnen het
cluster Galder derhalve aan de hand van de lithogenetische eenheden worden
beschreven. Het betreft fluvioperiglaciale afzettingen, dekzand, verspoeld
dekzand en beekafzettingen. Al deze afzettingen worden gerekend tot de
Formatie van Boxtel. Het veen wordt gerekend tot de Formatie van Nieuwkoop,
laagpakket van Griendtsveen.
Beekafzettingen

Ter plaatse van de deelgebieden D-1 en D-2 zijn beekafzettingen aangetroffen.
Het sediment bestaat uit zwak tot matig silthoudend, matig fijn, kalkloos zand
(korrelgrootte 150lichtgrijs van kleur is,
is slecht gesorteerd en slecht afgerond.128 Daarnaast komt ook matig zandige,
gelaagde klei voor. De gelaagdheid uit zich in de aanwezigheid van dunne
humushoudende laagjes. De beekafzettingen zijn aangetroffen in het beekdal
van de Berkloop. Het beekje de Berkloop liep voor de aanleg van de A58 door
deelgebied D-1. Het betreft de boringen 262, 263, 273, 274 en 276. Ter plaatse
van deelgebied D-2 zijn alleen ter plaatse van boringen 279 en 291
beekafzettingen aangetroffen.
In dit type sediment is vanwege de natte condities geen veldpodzol gevormd,
maar een beekeerdgrond. De beekafzettingen zijn in de laagste delen van cluster
Galder aangetroffen, op een hoogte van circa 4,75 m + NAP. Binnen het beekdal
van de Berkloop is geen veen aangetroffen. Ook zijn geen aanwijzingen
aangetroffen die kunnen duiden op de voormalige aanwezigheid van veen.
Dekzandafzettingen

Alle drie de deelgebieden bevinden zich in een dekzandlandschap. Ter plaatse
van alle deelgebieden is dan ook dekzand aangetroffen. Het zand bestaat uit
matig fijn, zwak (tot matig) silthoudend, kalkloos zand (korrelgrootte 150-210
pm). Het sediment, dat overwegend geelgrijs van kleur is, is geïnterpreteerd als
zijnde dekzand. De korrelgrootte is uniform, er is geen als zodanig herkenbare
gelaagdheid in waargenomen en het sediment bevat geen verspoelde
plantenresten. Ook is het zand goed afgerond.
In geen van de drie deelgebieden is in de top van het dekzand een goed
ontwikkelde podzolbodem aangetroffen. Ter plaatse van deelgebied D-1 is dit
het gevolg van het feit dat het hier een relatief nat gebied betreft, namelijk het
beekdal van de Berkloop. Ook daar waar geen beekafzettingen zijn
aangetroffen, maar (verpoeld) dekzand, is het terrein dermate nat, dat zich een
beekeerdgrond heeft gevormd. Ter plaatse van het hoog gelegen delen van de
deelgebieden D-2 en D-3 is, ondanks de gunstige omstandigheden hier (relatief
droog) ook geen podzolbodem aangetroffen. Hier zijn zogenaamde A/C-profielen
aangetroffen. Dit houdt in dat de A-horizont direct op de C-horizont gelegen is.
Het betreft hier echter akkers die regelmatig geploegd worden. De oorspronkelijk
wel aanwezige uitspoelings- en inspoelingshorizonten zijn als gevolg van de
ploegwerkzaamheden opgenomen in de 30 tot 40 cm dikke bouwvoor. Hiermee
wordt dit type bodem tot een laarpodzolbodem gerekend en niet tot een hoge
zwarte enkeerdgrond.
Ter plaatse van deelgebied D-3 bevindt zich zoals reeds vermeld, een depressie in
het dekzandlandschap.129 De top van het oorspronkelijke maaiveld bevindt zich
op een hoogte tussen 4,7 en 5,0 m + NAP. Ook in dit dekzand heeft zich geen
podzolbodem kunnen ontwikkelen omdat de omstandigheden hiervoor te nat
waren. In de meeste gevallen heeft het zand binnen de depressie een opvallend
oranjebruine tot roodbruine kleur. Een dergelijke verkleuring is kenmerkend voor
128 Het voelt 'scherp' aan.
129 De depressie bevindt zich ter plaatse van de boringen 297, 299 t/m 311, 317 en 318.
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(zand)bodems waarop een veenpakket ligt. Een dergelijke verkleuring is het
gevolg van de inspoeling van veenzuren vanuit het veenpakket. Binnen de
depressie is ook daadwerkelijk veen aangetroffen.
Verspoelde dekzandafzettingen

Ter plaatse van alle deelgebieden is het dekzand lokaal verspoeld. Binnen de
deelgebieden D-1 en D-2 is dit het gevolg van de aanwezigheid van de Berkloop.
Binnen deelgebied D-3 is het dekzand voorafgaand aan de veenvorming
verspoeld als gevolg van bijvoorbeeld sneeuwsmeltwater stromen.
Het verspoelde dekzand heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen als het
dekzand. De siltfractie is echter vaak groter (matig siltig) en het sediment bevat
soms ook enkele leemlagen.
Fluvioperíglaciale afzettingen

Alleen ter plaatse van deelgebied D-3 is in een enkele boring fluvioperiglaciaal
sediment aangetroffen. Het betreft de boringen 306, 307 en 320. Het sediment
bestaat uit sterk siltig, matig fijn zand (korrelgrootte 150-210 pm) of sterk
zandige leem. Dit sediment is afgezet gedurende het Vroeg- en MiddenPleniglaciaal, als gevolg van grootschalige verspoeling van het toen aanwezige
dekzand.
Veen

Ter plaatse van de depressie in het dekzandlandschap in deelgebied D-3 is in een
groot aantal boringen veen aangetroffen.130 Het veen betreft zowel mineraal
arm, zwak kleiig veen, als ook sterk kleiig, veraard veen. Het veen is roodbruin of,
indien veraard, zwartbruin van kleur. De dikte van het veenpakket varieert van 5
tot 20 cm. De depressie is recent opgehoogd met een 40 tot 60 cm dik pakket
humusrijk zand. Dit heeft gevolgen gehad voor de dikte van het veenpakket. Het
veenpakket was voor de ophoging van het terrein dikker.
3.4.3 Bodemverstoringen

De bodem ter plaatse van het cluster Galder is grotendeels intact. Dat wil niet
zeggen dat binnen de deelgebieden geen verstoringen zijn aangetroffen. Zo is de
bodem in het westelijke deel van deelgebied D-1 wel degelijk verstoord.131 De
verstoringen reiken hier tot (diep) in de C-horizont. De herkomst van de
verstoringen is onduidelijk. Mogelijk is het gebied hier verstoord geraakt bij de
werkzaamheden aan het knooppunt Galder.
Ter plaatse van deelgebied D-2 is slechts ter plaatse van boring 279 een verstoring
van het bodemprofiel waargenomen. De betreffende verstoring reikt tot een
diepte van 1 m-mv. Deze verstoring is het gevolg van het graven van een
tankgracht gedurende het einde van de Tweede Wereldoorlog en het dempen
van deze gracht direct na de oorlog.
Ook ter plaatse van deelgebied D-3 is de bodem ter plaatse van een aantal
boringen verstoord. Het betreft hierbij hoofdzakelijk boringen gelegen in de met
veen gevulde depressie.132 De depressie is recentelijk opgehoogd met een 40 tot
60 cm dik pakket humeuze grond. De verstoringen betreffen het veenpakket
onder de ophooglaag en zijn waarschijnlijk gerelateerd aan de werkzaamheden
bij de ophoging van het terrein.
De verstoringen komen tot uitdrukking in een vlekkerig karakter van het
sediment. Met een vlekkerig karakter wordt bedoeld dat zich in de C-horizont
brokken A-horizont bevinden (of andersom) of in het geval van de met veen
130
Het betreft de boringen 297, 299, 300, 302, 304, 306, 307, 309, 310 en 311.
131
Het betreft de boringen 268, 270, 272, 273, 276, 277 en 278.
132
Het betreft de boringen 297, 306, 307, 310, 311.
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gevulde depressie ter plaatse van deelgebied D-3, het voorkomen van brokken
zand in het veen.
3.4.4 Archeologische indicatoren

Tijdens het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren
aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een archeologische
vindplaats. Het feit dat geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen wil in
het geval van een verkennend booronderzoek overigens niet zeggen dat deze
niet aanwezig zijn. Het traceren van archeologische indicatoren was namelijk niet
het hoofddoel.
3.4.5 Archeologische interpretatie

Middels het booronderzoek is bevestigd dat de deelgebieden D-1 t/m D-3 zich in
een hoog gelegen dekzandgebied bevinden met een beekdal en een lokale
depressie. Ter plaatse van het beekdal en de depressie is een beekeerdgrond
aangetroffen. Ter plaatse van de hoger gelegen delen van de deelgebieden D-2
en D-3 is een zogenaamd A/C-profiel aanwezig. Hier is het oorspronkelijke
bodemprofiel (veldpodzol) in de 30 tot 40 cm dikke bouwvoor opgenomen als
gevolg van ploegwerkzaamheden. Ter plaatse van de depressie in deelgebied D-3
heeft zich veen kunnen ontwikkelen. Dit gebied is recentelijk opgehoogd met en
40 tot 60 cm dik pakket humeus zand.
Deelgebied D-1

De boorgegevens ter plaatse van deelgebied D-1 geven geen aanleiding om de
lage verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te passen. In dit
deelgebied zijn conform de verwachting beekafzettingen aangetroffen. De hoger
gelegen delen bestaan uit (verspoeld) dekzand. De aanwezigheid van een
beekeerdgrond duidt erop dat de omstandigheden te nat waren voor de vorming
van een (veld)podzol. Hiermee vormde het ook geen gunstig gebied voor
bewoning. Men zocht de in de directe nabijheid gelegen hogere dekzandkopjes
op. Er is derhalve geen reden om de top van het (verspoelde) dekzand in
deelgebied D-1 als archeologisch relevant te beschouwen. Derhalve wordt de lage
verwachting voor het gehele deelgebied D-1 gehandhaafd. In bijlage 7 is dit op
de beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebied D-2

De boorgegevens ter plaatse van deelgebied D-2 geven ook aanleiding om de
middelhoge tot hoge verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te
passen. Het zuidelijke deel van dit deelgebied bevindt zich in het beekdal van de
Berkloop. De omstandigheden waren hier te nat om dit deel van deelgebied D-2
aantrekkelijk te maken voor bewoning. De middelhoge verwachting voor het
zuidelijke deel van het deelgebied is derhalve naar beneden toe bijgesteld tot
een lage verwachting. Overigens is de grens van het beekdal op basis van het
booronderzoek, in combinatie met een analyse van het AHN, beter in kaart
gebracht. Het noordelijke deel van deelgebied D-2 bevindt zich conform de
verwachting op een hoger gelegen dekzandkop, in de directe nabijheid van een
beekdal. Dergelijke gebieden vormden aantrekkelijke vestigingsplaatsen
waarmee een hoge archeologische verwachting is gerechtvaardigd. In de top van
het dekzand zijn hier echter geen restanten van een podzolbodem
waargenomen. Het betreft hier een zogenaamd A/C-profiel. Dit houdt in dat de
A-horizont direct op de C-horizont gelegen is. De oorspronkelijk wel aanwezige
uitspoelings- en inspoelingshorizonten zijn als gevolg van de
ploegwerkzaamheden opgenomen in de 30 tot 40 cm dikke bouwvoor. Gezien de
relatief geringe verstoring is de kans op het aantreffen van een intacte vindplaats
met ondiepe sporen in dit deel van het deelgebied nog zeker aanwezig, al kan
lìKTjņ*
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worden geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van sporen van
jachtkampementen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als relatief laag
mag worden beschouwd. Echter, voor dit deel van deelgebied D-2 blijft de hoge
verwachting op het aantreffen van archeologische sporen uit de periode late
steentijd - heden gehandhaafd. In bijlage 7 is dit op de beleidsadvieskaart visueel
weergegeven.
Deelgebied D-3

De boorgegevens ter plaatse van de deelgebieden B-3 en B-6 geven geen
aanleiding om de lage en (middel)hoge verwachting zoals opgesteld in het
bureauonderzoek aan te passen. Het blijkt namelijk dat ter plaatse van
deelgebied D-3 daadwerkelijk een met veen afgedekte depressie aanwezig is.
Deze depressie vormde geen aantrekkelijke vestigingsplaats, zeker gezien de
aanwezigheid van hoger en droger gelegen gebieden in de directe nabijheid.
Derhalve wordt de lage verwachting voor het laag gelegen deel van deelgebied
D-3 gehandhaafd.
De hoger gelegen randen in het zuiden en (zuid)westen van deelgebied D-3
bevinden zich op een hoger gelegen dekzandkop, in de directe nabijheid van een
beekdal. Dergelijke gebieden vormden aantrekkelijke vestigingsplaatsen
waarmee een hoge archeologische verwachting is gerechtvaardigd. In de top van
het dekzand zijn hier echter geen restanten van een podzolbodem
waargenomen. Het betreft hier, net als ter plaatse van het hoog gelegen deel van
deelgebied D-2, een zogenaamd A/C-profiel. De oorspronkelijk wel aanwezige
uitspoelings- en inspoelingshorizonten zijn hier derhalve als gevolg van
ploegwerkzaamheden opgenomen in de 30 tot 40 cm dikke bouwvoor. Gezien de
relatief geringe verstoring is de kans op het aantreffen van een intacte vindplaats
met ondiepe sporen in dit deel van het deelgebied D-3 nog zeker aanwezig, al
kan worden geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van sporen van
jachtkampementen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als relatief laag
mag worden beschouwd. Echter, voor dit deel van deelgebied D-3 blijft de hoge
verwachting op het aantreffen van archeologische sporen uit de periode late
steentijd - heden gehandhaafd. De grens van de laag gelegen depressie is op
basis van het booronderzoek, in combinatie met een analyse van het AHN, beter
in kaart gebracht. In bijlage 7 is de verwachting op de beleidsadvieskaart visueel
weergegeven.

3.5

Cluster Hazeldonk/Zundert

3.5.1 Veldwaarnemingen

Figuur 3.19 Overzicht van deelgebied E-1. De foto is vanaf boring 329 in noordelijke richting
genomen.
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Deelgebied E-1

Deelgebied E-1 bestaat uit een licht welvend terrein zonder dat de
hoogteverschillen voor het oog duidelijk waarneembaar zijn in het veld. Het
gebied bevindt zich in het oostelijke deel op een hoogte van rond de 5,75 m +
NAP. Het hoogst gelegen deel van deelgebied E-1 bevindt zich in het
noordoosten en ligt op een hoogte van 5,95 m + NAP. Ten tijde van de uitvoering
van het veldwerk was deelgebied E-1 in gebruik als weide. Er waren aan het
maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de
aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.
Deelgebied E-2

Deelgebied E-2 bevindt zich op het industrieterrein Hazeldonk en is het enige
deelgebied wat is bebouwd. Vanwege die bebouwing is niets te zeggen over de
geomorfologie van het terrein. De boringen 335 t/m 337 konden niet worden
geplaatst vanwege de bebouwing. De boringen 341 en 342 konden niet worden
geplaats vanwege de hier aanwezige kabels en leidingen. Het westelijke deel van
het deelgebied is verhard met bestrating en bevindt zich op een hoogte van rond
de 6,15 m + NAP. Het zuidelijke deel is duidelijk hoger gelegen met een hoogte
van 6,6 m + NAP.
Er waren vanwege de bebouwing en verharding geen aanwijzingen zichtbaar aan
het maaiveld die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische
resten in de bodem.
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Figuur 3.20 Overzicht van deelgebied E-2. De foto is vanaf boring 334 in zuidelijke richting
genomen.

Deelgebied E-3

Ter plaatse van deelgebied E-3 is een duidelijk onderscheid te maken in het hoger
gelegen westelijke deel en een lager gelegen oostelijk deel. Het hoger gelegen
westelijke deel bevindt zich op een hoogte van gemiddeld 6,5 m + NAP (met
uitschieters tot 6,9 m + NAP), terwijl het oostelijke deel op een hoogte van
gemiddeld 5,8 m + NAP gelegen is. Het onderscheid tussen beide delen is in het
veld zeer goed zichtbaar. Op de overzichtsfoto in figuur 3.21 is dit weergegeven.
De overgang van hoog naar laag bevindt zich op deze foto ongeveer ter plaatse
van de betonnen drinkbak. Alle percelen binnen deelgebied E-3 waren ten tijde
van de uitvoering van het veldwerk in gebruik als weide. Er waren aan het
maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de
aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.
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Figuur 3.21 Overzicht van deelgebied E-3. De foto is vanuit het laag gelegen deel van het
deelgebied (boring 366) in noordoostelijke richting genomen.

Deelgebied E-5

Deelgebied E-5 bestaat uit een licht welvend terrein. Het maximale hoogteverschil
van circa 80 cm tussen het hoogst gelegen deel rond boring 383 (6,57 m + NAP) in
het zuidelijke deel van het deelgebied en het laagst gelegen deel ter plaatse van
boring 379 (5,76 m + NAP) in het noordwestelijke deel van het deelgebied, is
goed met het oog waarneembaar. Op de foto in figuur 3.22 is dit ook zichtbaar.
Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied E-5 pas geploegd.
Desondanks waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden
kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.

Figuur 3.22 Overzicht van deelgebied E-5. De foto is vanuit het hoogst gelegen deel van het
deelgebied (boring 383) in noordoostelijke richting genomen.

Figuur 3.23 Overzicht van deelgebied E-6. De foto is vanuit het laag gelegen deel van het
deelgebied (boring 400) in zuidoostelijke richting genomen.
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Deelgebied E-6

Ter plaatse van deelgebied E-6 is een onderscheid te maken in het hoger gelegen
zuidoostelijke puntje (5,98 m + NAP t.p.v. boring 404) en het laagste gelegen deel
in het noordwesten van het deelgebied (5,48 m + NAP t.p.v. boring 400). Het
hoogteverschil van circa 50 cm was in het veld echter lastig waarneembaar. Over
het algemeen betreft het een vrij vlak, laag gelegen terrein. Deelgebied E-6 was
ten tijde van de uitvoering van het veldwerk in gebruik als weide. Er waren aan
het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de
aanwezigheid van archeologische resten in de bodem.
Deelgebied E-7

Deelgebied E-7 bestaat uit een licht welvend terrein dat in noordoostelijke
richting afloopt van 6,92 m + NAP (boring 415) tot 6,18 m + NAP (boring 418). Het
hoogteverschil van circa 70 cm was in het veld redelijk met het oog
waarneembaar. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied E-7
in gebruik als weide. Er waren aan het maaiveld geen aanwijzingen zichtbaar die
zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van archeologische resten in de
bodem.

Figuur 3.24 Overzicht van deelgebied E-7. De foto is vanuit boring 407 in oostelijke richting
genomen.

Deelgebied E-8

Deelgebied E-8 bestaat uit een welvend terrein dat in zuidoostelijke richting
afloopt van 8,1 m + NAP (boring 421) tot 7,2 m + NAP (boring 433).

Figuur 3.25 Overzicht van deelgebied E-8. De foto is vanaf boring 433 in noordwestelijke
richting genomen.
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Het hoogteverschil van circa 90 cm was in het veld goed met het oog
waarneembaar. Ten tijde van de uitvoering van het veldwerk was deelgebied E-8
deels in gebruik als akker en deels als weide. Er waren aan het maaiveld geen
aanwijzingen zichtbaar die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van
archeologische resten in de bodem.
3.5.2 Lithologie en bodemopbouw

Ondanks de verspreiding van de deelgebieden binnen dit cluster over een groot
gebied, vertoont de bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster
Hazeldonk/Zundert grote overeenkomsten. De deelgebieden E-1 en E-5 t/m E-8
bevinden zich in of nabij een beekdal, in sommige gevallen met veen, maar
bevatten ook (verspoeld) dekzand. Deelgebied E-3 bevindt zich niet in een
beekdal, maar op een dekzandrug. In het oostelijke deel van dit deelgebied is
echter een uitgeblazen depressie in het dekzandlandschap aanwezig.
Naast het veenpakket zijn vier lithogenetische eenheden onderscheiden. Het
onderscheid tussen de verschillende lithogenetische eenheden is gebaseerd op
basis van het type sediment (zand, klei, leem, veen) en, in het geval van zand, op
basis van korrelgrootte, sortering, afronding en de aanwezigheid van
gelaagdheid. De variatie binnen de lithogenetische eenheden in het gehele
cluster is dermate klein dat het volstaat een beschrijving te geven van alle
eenheden die representatief zijn voor het gehele cluster, zonder al te diep in te
gaan op de verschillen. In deze paragraaf zal de bodemopbouw binnen het
cluster Hazeldonk/Zundert derhalve aan de hand van de lithogenetische
eenheden worden beschreven. Het betreft fluvioperiglaciale afzettingen,
dekzand, verspoeld dekzand en beekafzettingen. Al deze afzettingen worden
gerekend tot de Formatie van Boxtel. Het veen wordt gerekend tot de Formatie
van Nieuwkoop, laagpakket van Griendtsveen.
Beekafzettingen

Ter plaatse van de deelgebieden E-1 en E-5 t/m E-7 zijn beekafzettingen
aangetroffen. Het sediment bestaat uit matig tot sterk silthoudend, matig fijn tot
matig grof, kalkloos zand (korrelgrootte 150-300 pm). Het sediment, dat
overwegend lichtgrijs van kleur is, is slecht gesorteerd en slecht afgerond en
bevat soms wat leemlaagjes. Daarnaast komt ook zwak tot sterk zandige leem
voor. De beekafzettingen zijn aangetroffen in het beekdal van de Kerselsche
beek (deelgebied E-1)133 en de Hazeldonksche beek (deelgebieden E-5 t/m E-7).134
In dit type sediment is vanwege de natte condities geen veldpodzol gevormd,
maar een beekeerdgrond. De beekafzettingen zijn ter plaatse van de
deelgebieden E-6 en E-7 plaatselijk bedekt met een (dun) pakket veen.
Dekzandafzettingen

Alle deelgebieden bevinden zich in een dekzandlandschap. Vanwege het
voorkomen van beekdalen is echter niet ter plaatse van alle deelgebieden
dekzand aangeboord. Dit is wel het geval ter plaatse van de deelgebieden E-2, E3 en E-8. Het zand bestaat uit matig fijn, zwak (tot matig) silthoudend, kalkloos
zand (korrelgrootte 150-210 pm). Het sediment, dat overwegend geelgrijs van
kleur is, is geïnterpreteerd als zijnde dekzand. De korrelgrootte is uniform, er is
geen als zodanig herkenbare gelaagdheid in waargenomen en het sediment
bevat geen verspoelde plantenresten. Ook is het zand goed afgerond.
In geen van de drie deelgebieden waar dekzand is aangetroffen, is in de top van
het dekzand een goed ontwikkelde podzolbodem aanwezig. Ter plaatse van
Het betreft de boringen 324, 325, 328 en 333.
Het betreft de boringen 379 en 385 (deelgebied E-5), 397 (deelgebied E-6) en 410, 412,
413 en 419 (deelgebied E-7).
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deelgebied E-2 is dit het gevolg van het feit dat de bodem hier verstoord is
geraakt bij het bouwrijp maken van het terrein. Ter plaatse van deelgebied E-8
betreft het een relatief nat gebied, namelijk de flank van het beekdal van de
Hazeldonksche beek. Hier is het terrein dermate nat, dat zich een beekeerdgrond
heeft gevormd. Ter plaatse van de hoog gelegen delen van deelgebied E-3 is,
ondanks de gunstige omstandigheden hier (relatief droog), ook geen
podzolbodem waargenomen. Hier zijn zogenaamde A/C-profielen aangetroffen.
Dit houdt in dat de A-horizont direct op de C-horizont gelegen is. Het betreft hier
echter terreinen die regelmatig geploegd worden. De oorspronkelijk wel
aanwezige uitspoelings- en inspoelingshorizonten zijn als gevolg van de
ploegwerkzaamheden opgenomen in de 30 cm dikke bouwvoor. Dit type bodem
wordt hiermee tot een laarpodzolbodem gerekend. Alleen ter plaatse van boring
371 is onder de bouwvoor een licht humeuze bodemlaag aangetroffen welke is
geïnterpreteerd als zijnde een oude akkerlaag.
Ter plaatse van het oostelijke deel van deelgebied E-3 bevindt zich zoals reeds
vermeld, een depressie in het dekzandlandschap.135 Ook in dit dekzand is geen
podzolbodem aangetroffen. Mogelijk is deze ooit wel aanwezig geweest, maar
als gevolg van uitblazing verdwenen. Binnen de depressie is geen veen
aangetroffen. Ook zijn geen verkleuringen aangetroffen die erop kunnen duiden
dat er ooit veen aanwezig is geweest. Wel is de kleur van het dekzand hier
overwegend grijs, wat kan duiden op een hogere grondwaterspiegel, als gevolg
waarvan hier geen (secundaire) podzolbodem is gevormd.
Verspoe/de dekzandafzettingen

Ter plaatse van alle deelgebieden gelegen in de beekdalen (E-1, E-5 t/m E-8) is het
dekzand (lokaal) verspoeld. Het verspoelde dekzand heeft nagenoeg dezelfde
eigenschapen als het dekzand. De siltfractie is echter vaak groter (matig siltig) en
het sediment is wat slechter gesorteerd en wat minder goed afgerond.
Fluvioperiglaciale afzettingen

Alleen ter plaatse van deelgebied E-3 is in een enkele boring fluvioperiglaciaal
sediment aangetroffen. Het betreft boring 360. Het sediment bestaat hier uit
sterk zandige leem. Dit sediment is afgezet gedurende het Vroeg- en MiddenPleniglaciaal, als gevolg van grootschalige verspoeling van het toen aanwezige
dekzand.
Veen

Ter plaatse van de deelgebieden E-6, E-7 en E-8, allen gelegen in het beekdal van
de Hazeldonksche beek, is in een beperkt aantal boringen veen aangetroffen.136
Het veen betreft voornamelijk mineraal arm, zwak kleiig veen. Het veen is
(rood)bruin van kleur. De dikte van het veenpakket varieert van 5 tot 60 cm.
3.5.3 Bodemverstoringen

De bodem ter plaatse van het cluster Hazeldonk/Zundert is grotendeels intact. Zo
is ter plaatse van de deelgebieden E-1, E-5 en E-6 geen verstoring aangetroffen.
Binnen de overige deelgebieden zijn wel degelijk verstoringen aangetroffen. De
meest opvallende verstoringen bevinden zich ter plaatse van deelgebied E-2. Hier
is de bodem tot diep in het dekzand verstoord (tot wel 90 cm-mv). Eventueel
aanwezige archeologisch relevante bodemlagen zijn hierbij verstoord. De

135 De depressie bevindt zich ter plaatse van de boringen 350, 352, 353, 355, 362, 364, 366,
367, 368 en 369.
136 Het betreft de boringen 397 en 400 (deelgebied E-6), 410, 411, 412 en 419 (deelgebied E7) en 424, 425 en 426 (deelgebied E-8).
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bodemverstoringen ter plaatse van deelgebied E-2 zijn het gevolg van het
bouwrijp maken van het terrein in de jaren tachtig van de vorige eeuw.
Ook ter plaatse van de deelgebieden E-3 en E-8 is sprake van bodemverstoringen.
Ter plaatse van deelgebied E-3 betreft het geïsoleerde verstoringen met een
relatief beperkte diepte.137 De verstoringen komen tot uitdrukking in een
vlekkerig karakter van het sediment. Met een vlekkerig karakter wordt bedoeld
dat zich in de C-horizont brokken A-horizont bevinden (of andersom).
Ter plaatse van de boringen 424, 425, 426 (deelgebied E-8) betreft het niet zozeer
verstoringen als wel opgebracht sediment op het veenpakket ter plaatse. De dikte
van het opgebrachte pakket betreft hier 40 tot 50 cm.
3.5.4 Archeologische indicatoren

Tijdens het verkennend booronderzoek zijn geen archeologische indicatoren
aangetroffen die kunnen duiden op de aanwezigheid van een archeologische
vindplaats. Het feit dat geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen wil in
het geval van een verkennend booronderzoek overigens niet zeggen dat deze
niet aanwezig zijn. Het traceren van archeologische indicatoren was namelijk niet
het hoofddoel.
3.5.5 Archeologische interpretatie

Middels het booronderzoek is bevestigd dat de deelgebieden binnen het cluster
Hazeldonk/Zundert zich in een hoog gelegen dekzandgebied bevinden. Binnen
een aantal deelgebieden zijn beekafzettingen aangetroffen, alsmede een lokale
depressie. Ter plaatse van de beekdalen zijn beekeerdgronden en broekeerdgronden aangetroffen. Ter plaatse van de hoger gelegen delen van deelgebied E3 is een zogenaamd A/C-profiel aanwezig. Hier is het oorspronkelijke
bodemprofiel (veldpodzol) in de 30 cm dikke bouwvoor opgenomen als gevolg
van ploegwerkzaamheden. Ter plaatse van de deelgebieden E-6, E-7 en E-8 heeft
zich lokaal veen kunnen ontwikkelen.
Deelgebieden E-1, E-6, E-7 en E-8.

De boorgegevens ter plaatse van de deelgebieden E-1, E-6, E-7 en E-8 geven geen
aanleiding om de lage verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan
te passen. Deze deelgebieden bevinden zich conform de verwachting in
beekdalen. De hoger gelegen delen bestaan uit (verspoeld) dekzand. De
aanwezigheid van beekeerdgronden en broekveengronden duidt erop dat de
omstandigheden te nat waren voor de vorming van een (veld)podzol. Hiermee
vormde het ook geen gunstig gebied voor bewoning. Men zocht de in de directe
nabijheid gelegen hogere dekzandkopjes en -ruggen op. Derhalve wordt de lage
verwachting voor de deelgebieden E-1, E-6, E-7 en E-8 gehandhaafd. In bijlage 7 is
dit op de beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebied E-2

Op basis van het bureauonderzoek is aan deelgebied E-2 een lage tot middelhoge
verwachting toegekend. Dit vanwege de mogelijkheid dat het terrein bij het
bouwrijp maken mogelijk verstoord is geraakt. De boorgegevens ter plaatse van
deelgebied E-2 tonen aan dat dit daadwerkelijk het geval is. De verstoringen zijn
dermate diep dat hier geen archeologische vindplaatsen meer verwacht worden.
Derhalve kan de verwachting voor het gehele deelgebied E-2 worden bijgesteld
naar een lage verwachting voor alle perioden.
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Deelgebied E-3

De boorgegevens ter plaatse van deelgebied E-3 geven aanleiding om de lage en
(middel)hoge verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te passen.
Het blijkt namelijk dat ter plaatse van deelgebied E-3 een door de wind
uitgeblazen depressie aanwezig is. Indien het hier een middeleeuwse verstuiving
betreft, zijn eventueel prehistorische vindplaatse als gevolg van de verstuiving
verloren gegaan. Indien het een veel oudere verstuiving betreft (vroeg Holoceen),
dan vormde de depressie geen aantrekkelijke vestigingsplaats, zeker gezien de
aanwezigheid van hoger en droger gelegen terrein pal naast de depressie.
Derhalve wordt aan dit deel van deelgebied E-3 een lage verwachting toegekend.
Het hoger gelegen westelijke deel van deelgebied E-3 bevindt zich op een hoger
gelegen dekzandkop, in de directe nabijheid van een beekdal. Dergelijke
gebieden vormden aantrekkelijke vestigingsplaatsen waarmee een hoge
archeologische verwachting is gerechtvaardigd. In de top van het dekzand zijn
hier echter geen restanten van een podzolbodem waargenomen. Het betreft hier
een zogenaamd A/C-profiel. De oorspronkelijk wel aanwezige uitspoelings- en
inspoelingshorizonten zijn hier als gevolg van ploegwerkzaamheden opgenomen
in de 20 tot 40 cm dikke bouwvoor. Gezien de relatief geringe verstoring is de
kans op het aantreffen van een intacte vindplaats met ondiepe sporen in dit deel
van het deelgebied E-3 nog zeker aanwezig, al kan worden geconcludeerd dat de
kans op het aantreffen van sporen van jachtkampementen uit het laatpaleolithicum en mesolithicum als relatief laag mag worden beschouwd. Echter,
aan dit deel van deelgebied E-3 wordt op basis van de resultaten van het
booronderzoek een hoge verwachting op het aantreffen van archeologische
sporen uit de periode late steentijd - heden toegekend. De grens van de laag
gelegen depressie is op basis van het booronderzoek, in combinatie met een
analyse van het AHN, goed in kaart gebracht. In bijlage 7 is de verwachting op de
beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Deelgebied E-5

De boorgegevens ter plaatse van deelgebied E-5 geven ook aanleiding om de
middelhoge verwachting zoals opgesteld in het bureauonderzoek aan te passen.
Het noordoostelijke deel van dit deelgebied bevindt zich in het beekdal van de
Hazeldonksche beek. De omstandigheden waren hier te nat om dit deel van
deelgebied E-5 aantrekkelijk te maken voor bewoning. De middelhoge
verwachting voor het noordoostelijke deel van het deelgebied kan derhalve naar
beneden toe bijgesteld worden tot een lage verwachting. Het zuidwestelijke deel
van deelgebied E-5 bevindt zich conform de verwachting op een hoger gelegen
dekzandwelving, in de directe nabijheid van een beekdal. Dergelijke gebieden
vormden relatief aantrekkelijke vestigingsplaatsen waarmee een middelhoge
archeologische verwachting is gerechtvaardigd. In de top van het (verspoelde)
dekzand zijn hier echter geen restanten van een podzolbodem waargenomen.
Het betreft hier een zogenaamd A/C-profiel. Dit houdt in dat de A-horizont direct
op de C-horizont gelegen is. De oorspronkelijk waarschijnlijk wel aanwezige
uitspoelings- en inspoelingshorizonten zijn als gevolg van ploegwerkzaamheden
opgenomen in de 20 tot 30 cm dikke bouwvoor. Gezien de relatief geringe
verstoring is de kans op het aantreffen van een intacte vindplaats met ondiepe
sporen in dit deel van het deelgebied nog zeker aanwezig, al kan worden
geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van sporen van jachtkampementen
uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als relatief laag mag worden
beschouwd. Echter, voor dit deel van deelgebied E-5 blijft de middelhoge
verwachting op het aantreffen van archeologische sporen uit de periode late
steentijd - heden gehandhaafd. In bijlage 7 is dit op de beleidsadvieskaart visueel
weergegeven.
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4.1

Conclusie

Hieronder volgt de beantwoording van de onderzoeksvragen zoals gesteld in het
Plan van Aanpak. De eerste drie vragen hebben betrekking op het
bureauonderzoek. De overige op het veldonderzoek.

Zijn binnen de deelgebieden bekende archeologische waarden aanwezig?Zo ja,
zijn er gegevens bekend over de omvang, ligging, aarden datering hiervan?
Er zijn tot op heden binnen geen van de 27 onderzochte deelgebieden bekende
archeologische waarden aanwezig.

Wat is de verwachte bodemopbouw in de deelgebieden en zijn ergegevens
bekend over bodemverstorende ingrepen in het verleden binnen de
deelgebieden?
Cluster Kia verpolder

De deelgebieden ter plaatse van cluster Klaverpolder bevinden zich in het laag
gelegen holocene deel van West-Brabant. Binnen de deelgebieden bevinden zich
getijde-afzettingen aan het oppervlak. Deze getijde-afzettingen, afgezet tijdens
en na de St. Elizabethsvloed van 1421, bevinden zich op een dik veenpakket.
Binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv worden geen pleistocene
afzettingen verwacht.
Volgens de Ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen
geen van de negen deelgebieden ter plaatse van cluster Klaverpolder
ontgrondingsvergunningen verleend. Ook zijn geen onnatuurlijke laagtes
zichtbaar binnen de deelgebieden die kunnen duiden op (oudere) ontgravingen.
Wel is het zuidelijk deel van het terrein ter plaatse van deelgebied A-2 circa 2
meter opgehoogd bij de aanleg van het parkeerterrein. Ook ter plaatse van het
oostelijke deel van het deelgebied A-3 lijkt het terrein met ten minste 40
centimeter te zijn opgehoogd.
Cluster Zonzeei/Nieuwveer

De deelgebieden B-1 t/m B-6 ter plaatse van cluster Zonzeel/Nieuwveer bevinden
zich in het laag gelegen holocene deel van West-Brabant. Binnen de
deelgebieden bevinden zich getijde-afzettingen aan het oppervlak. Deze getijdeafzettingen, afgezet tijdens en na de St. Elizabethsvloed van 1421, bevinden zich
op een veenpakket. Binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv worden hier
echter wel pleistocene afzettingen verwacht. De deelgebieden B-7 en B-8
bevinden zich in het hoog gelegen pleistocene deel van West-Brabant. In deze
deelgebieden wordt het dekzand niet met getijde-afzettingen afgedekt. De
mogelijkheid bestaat echter dat deze deelgebieden wel bedekt zijn (geweest)
met een pakket veen.
Volgens de Ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen
geen van de acht deelgebieden ter plaatse van cluster Zonzeel/Nieuwveer
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ontgrondingsvergunningen verleend. Ook zijn geen onnatuurlijke laagtes
zichtbaar binnen de deelgebieden die kunnen duiden op (oudere) ontgravingen.
Cluster Galder

De drie deelgebieden ter plaatse van het cluster Galder bevinden zich in een
dekzandgebied en zijn gelegen in een beekdal, grenzend aan een dekzandrug of
een dekzandvlakte. Ter plaatse van deelgebied D-3 is een geïsoleerde laagte
aanwezig.
Volgens de Ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen
geen van de drie deelgebieden ter plaatse van cluster Galder ontgrondings
vergunningen verleend. Ook zijn binnen de drie deelgebieden geen onnatuurlijke
laagtes zichtbaar die kunnen duiden op (oudere) ontgravingen.
Cluster Hazeldonk/Zundert

De zeven onderzochte deelgebieden binnen het cluster Hazeldonk/Zundert
bevinden zich in een hoog gelegen dekzandgebied. Een aantal deelgebieden ligt
in beekdalen. Ter plaatse van deelgebied E-3 bevindt zich een lokale depressie.
Ter plaatse van de beekdalen worden beekeerdgronden en broekeerdgronden
verwacht.
Volgens de ontgrondingenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn binnen geen
van de deelgebieden ter plaatse van cluster Hazeldonk/Zundert ontgrondingsvergunningen verleend. Ook zijn binnen de deelgebieden geen onnatuurlijke
laagtes zichtbaar die kunnen duiden op (oudere) ontgravingen. Ter plaatse van
deelgebied E-2, gelegen op het industrieterrein Hazeldonk, is het terrein
waarschijnlijk opgehoogd. Uit het AHN is echter niet meer af te lezen hoe dik dit
(eventueel aanwezige) ophoogdek is.

Wat is op basis van de resultaten van het bureauonderzoek de specifieke
archeologische verwachting per deelgebied?
Cluster Klaverpolder

Op basis van het bureauonderzoek is voor de deelgebieden binnen cluster
Klaverpolder geen reden af te wijken van de verwachtingen zoals weergegeven
op de gemeentelijke verwachtingskaarten. Zo worden ter plaatse van de
deelgebieden A-1 t/m A-3 en A-6 t/m A-8 geen vindplaatsen verwacht binnen de
maximale boordiepte van 4 m-mv (lage verwachting). Aan deelgebied A-4 is een
middelhoge verwachting toegekend op het aantreffen van vindplaatsen,
gerelateerd aan de aanwezigheid van een kreekrug. Ook aan delen van de
deelgebieden A-5 en A-9 is om dezelfde reden een middelhoge verwachting
toegekend, al is aan de delen buiten de kreekrug een lage verwachting
toegekend.
Cluster Zonzeel/Nieuwveer

Aan de deelgebieden B-1 en B-5 t/m B-8 is een middelhoge verwachting
toegekend op het voorkomen van vindplaatsen. Dit vanwege de (verwachte)
aanwezigheid van het pleistocene dekzandlandschap op geringe diepte onder het
maaiveld. Hierbij dient de kanttekening te worden geplaatst dat deze gebieden
al vroeg bedekt zijn geraakt met veen en derhalve mogelijk minder aantrekkelijk
zijn geweest voor bewoning.
Aan de deelgebieden B-2, B-3 en deels ook aan deelgebied B-4 is een hoge
verwachting toegekend op het voorkomen van vindplaatsen, aangezien de
verwachting is dat het pleistocene dekzandlandschap hier vlak onder het
maaiveld aanwezig is. Ook in dit geval dient de kanttekening te worden geplaatst
dat deze gebieden al vroeg bedekt zijn geraakt met veen en derhalve mogelijk
minder aantrekkelijk waren voor bewoning.
rept

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek

90

Cluster Galder

Aan de deelgebieden D-1 t/m D-3 is zowel een lage, middelhoge als hoge
verwachting toegekend. Ter plaatse van de deelgebieden D-2 en D-3 is dit
gebaseerd op de hoogteligging van het gebied waarbij de hoger gelegen delen
een hoge dan wel middelhoge verwachting toegekend hebben gekregen en de
laag gelegen natte delen een lage verwachting. Ter plaatse van deelgebied D-1 is
op basis van de ligging van dit deelgebied in een beekdal een lage verwachting
toegekend.
Cluster Hazeldonk/Zundert

Aan deelgebied E-1 is op basis van de ligging van dit gebied in een beekdal een
lage verwachting toegekend op het voorkomen van vindplaatsen. Aan
deelgebied E-2 wordt op basis van de mogelijkheid dat dit terrein verstoord is
geraakt bij het bouwrijp maken, een lage tot middelhoge verwachting
toegekend. Aan deelgebied E-3 is een overwegend middelhoge tot hoge
verwachting toegekend. Deelgebied E-4 is komen te vervallen, aangezien het
reeds is onderzocht. Aan deelgebied E-5 is een middelhoge verwachting
toegekend aangezien het grotendeels op een dekzandwelving lijkt te liggen. Aan
de deelgebieden E-6, E-7 en E-8 is op basis van hun ligging in een beekdal een
lage verwachting toegekend op het voorkomen van vindplaatsen.

Hoe is de bodemopbouw en is deze nog intact?
Cluster Kla verpolder

De bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster Klaverpolder lijkt sterk op
elkaar. Het betreft getijdeafzettingen, gelegen op een dik veenpakket. Naast
getijde-afzettingen zijn ook geulafzettingen aangetroffen behorende tot een
getijdegeul en getijde-oeverwalafzettingen. Ter plaatse van slechts een beperkt
aantal boringen is binnen de maximale boordiepte van 4 m-mv dekzand
aangeboord. Alle getijde-afzettingen worden gerekend tot de Formatie van
Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren, laag van Poeldijk. De dekzandafzettingen
behoren tot de Formatie van Boxtel. Het veen wordt gerekend tot de Formatie
van Nieuwkoop, Hollandveen laagpakket.
De bodem is ter plaatse van het cluster Klaverpolder grotendeels intact. Zo zijn
ter plaatse van de deelgebieden A-1, A-4, A-5, A-8 en A-9 geen verstoringen
waargenomen. Ter plaatse van de deelgebieden A-6 en A-7 zijn in zeer beperkte
mate verstoringen waargenomen. Het betreft hier echter geïsoleerde
verstoringen, mogelijk als gevolg van de aanleg van drainagebuizen.
Ter plaatse van de deelgebieden A-2 en A-3 is wel sprake van enige verstoring. Zo
is het zuidwestelijke deel van deelgebied A-2 circa 2 meter opgehoogd bij de
aanleg van het parkeerterrein alhier. Uit de boringen 21 en 23 blijkt dat het
veenpakket als gevolg van dit ophoogpakket tot circa 90 cm is ingeklonken.
Daarnaast is de bodem ter plaatse van beide retentievijvers tot onbekende diepte
afgegraven.
In deelgebied A-3 is de bodem ter plaatse van de boringen 24, 25, 27, 28, 30 en 31
tot in de getijde-afzettingen verstoord. De verstoring is het gevolg van de
ophoging van het terrein, waarbij het ophoogpakket deels is vermengd met de
natuurlijke bodem.
Cluster Zonzeel/Nieuwveer

De bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster Zonzeel/Nieuwveer lijkt
sterk op elkaar. Het betreft getijde-afzettingen, gelegen op een in dikte sterk
variërend veenpakket en dekzand. Naast getijdeafzettingen zijn ook
geulafzettingen en getijde-oeverwalafzettingen aangetroffen behorende tot een
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getijdegeul. Ter plaatse van nagenoeg alle boringen is binnen de maximale
boordiepte van 4 m-mv dekzand aangeboord. Alleen ter plaatse van de
deelgebieden B-7 en B-8 wijkt de bodemopbouw sterk af. Deze twee gebieden
bevinden zich in het hoger gelegen pleistocene deel van West-Brabant. Hier zijn
derhalve geen getijde-afzettingen aangetroffen. Wel zijn hier nog resten van een
veenpakket waargenomen, gelegen op dekzand.
De bodem is ter plaatse van het cluster Zonzeel/Nieuwveer grotendeels intact. Zo
zijn ter plaatse van de deelgebieden B-1, B-3, B-5 en B-6 geen verstoringen
waargenomen. Ter plaatse van de deelgebieden B-2 en B-4 zijn slechts in zeer
beperkte mate verstoringen waargenomen. In deze gevallen betreft het
geïsoleerde verstoringen. Ter plaatse van deelgebied B-7 lijkt wat meer aan de
hand. Hier is de bodem in een groot aantal boringen verstoord. De mate van
verstoring varieert van 45 cm-mv tot 95 cm-mv. In deelgebied B-8 is de bodem ter
plaatse van vijf boringen verstoord tot dieptes variërend van 70 tot 105 cm-mv.
Cluster Galder

De bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster Galder vertoont veel
overeenkomsten, maar er zijn ook verschillen. De deelgebieden D-1 en D-2
bevinden zich in of nabij een beekdal, maar bevatten ook (verspoeld) dekzand.
Ook deelgebied D-3 bevindt zich in het dekzandgebied, maar niet in een beekdal.
Hier is een depressie in het dekzandlandschap aanwezig, waarin veen kon
groeien.
De bodem ter plaatse van het cluster Galder is grotendeels intact. Desalniettemin
zijn wel verstoringen waargenomen. Zo is de bodem in het westelijke deel van
deelgebied D-1 verstoord. De verstoringen reiken hier tot (diep) in de C-horizont.
De herkomst van de verstoringen is onduidelijk. In deelgebied D-2 is slechts ter
plaatse van één boring een verstoring waargenomen. Deze verstoring is het
gevolg van de voormalige aanwezigheid van een tankgracht uit de Tweede
Wereldoorlog. Ook in deelgebied D-3 is de bodem ter plaatse van een aantal
boringen verstoord. Het betreft hierbij hoofdzakelijk boringen gelegen in de met
veen gevulde depressie.
Cluster Hazeldonk/Zundert

Ondanks de verspreiding van de deelgebieden binnen dit cluster over een groot
gebied, vertoont de bodemopbouw binnen de deelgebieden van cluster
Hazeldonk/Zundert grote overeenkomsten. De deelgebieden E-1 en E-5 t/m E-8
bevinden zich in of nabij een beekdal, in sommige gevallen met veen, maar
bevatten ook (verspoeld) dekzand. Deelgebied E-3 bevindt zich niet in een
beekdal, maar op een dekzandrug. In het oostelijke deel van dit deelgebied is een
uitgeblazen depressie aanwezig.
De bodem ter plaatse van het cluster Hazeldonk/Zundert is grotendeels intact. Zo
zijn ter plaatse van de deelgebieden E-1, E-5 en E-6 geen verstoringen
aangetroffen. Binnen de overige deelgebieden zijn wel verstoringen aanwezig.
Ter plaatse van deelgebied E-2 is de bodem tot diep in het dekzand verstoord. De
bodemverstoringen in deelgebied E-2 zijn het gevolg van het bouwrijp maken
van het terrein.
Ook ter plaatse van de deelgebieden E-3 en E-8 is sprake van bodemverstoringen.
Ter plaatse van deelgebied E-3 betreft het geïsoleerde verstoringen met een
relatief beperkte diepte. In deelgebied E-8 betreft het niet zozeer verstoringen als
wel opgebracht sediment op het veenpakket ter plaatse.
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in hoeverre worden archeologische resten bedreigd en is vervolgonderzoek nodig
en zoJa, in welke vorm?
Cluster KIa verpolder

Op basis van onderhavig onderzoek is aan alle negen deelgebieden ter plaatse
van cluster Klaverpolder een lage verwachting toegekend op het voorkomen
archeologische vindplaatsen. De verwachting is derhalve dat in geen van de
negen deelgebieden in cluster Klaverpolder archeologische resten zullen worden
bedreigd als gevolg van de geplande werkzaamheden voor de bouw van de
windmolens. Vervolgonderzoek is hier niet noodzakelijk.
Cluster Zonzeel/Nieuwveer

Ter plaatse van (delen van) de deelgebieden B-1, B-2, B-4 en B-5 is dekzand
aangetroffen binnen de verstoringsdiepte van 3,5 m-mv. In de top van dit
dekzand is plaatselijk bodemvorming waargenomen. Het betrof hier derhalve
relatief hoog gelegen dekzandkopjesAruggen waar de omstandigheden
voorafgaand aan de vorming van de veenmoerassen lange tijd dermate gunstig
zijn geweest, dat zich een bodem kon vormen. De top van de het dekzand in
(delen van) deze deelgebieden vertegenwoordigt derhalve een paleo-maaiveld
waarop voorafgaand aan de verdrinking van het landschap gedurende het
mesolithicum bewoning kan hebben plaatsgevonden. Derhalve wordt aan (delen
van) de deelgebieden B-1, B-2, B-4 en B-5 een hoge verwachting toegekend op
het voorkomen van vindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum.
Eventueel aanwezige steentijdvindplaatsen kunnen als gevolg van de
werkzaamheden bij de bouw van de windmolens in deze deelgebieden verloren
gaan. Derhalve dient ter plaatse van deze deellocaties alvorens wordt begonnen
met bodemverstorende activiteiten vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. In
bijlage 7 is dit op de beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Aangezien op basis van onderhavig onderzoek slechts kan worden gesproken
over de mogelijke aanwezigheid van een vindplaats, wordt aanbevolen het
vervolgonderzoek in deze deelgebieden te laten bestaan uit een karterend
booronderzoek. Er dient hierbij een boorgrid gebruikt te worden dat geschikt
wordt geacht voor het karteren van steentijdvindplaatsen.
Op basis van onderhavig onderzoek is aan de deelgebieden B-3, B-6, B-7 en B-8
een lage verwachting toegekend op het voorkomen archeologische vindplaatsen.
De verwachting is derhalve dat in geen van de deelgebieden B-3, B-6, B-7 en B-8
archeologische resten zullen worden bedreigd als gevolg van de geplande
werkzaamheden voor de bouw van de windmolens. Vervolgonderzoek is ter
plaatse van deze deelgebieden niet noodzakelijk. In bijlage 7 is dit op de
beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Cluster Ga/der

De deelgebieden D-2 en D-3 bevinden zich deels op hoger gelegen
dekzandkopjes, in de directe nabijheid van een beekdal. Dergelijke gebieden
vormden aantrekkelijke vestigingsplaatsen waarmee een (middel)hoge
archeologische verwachting is gerechtvaardigd. In de top van het dekzand zijn
geen restanten van een podzolbodem waargenomen. Het betreft hier een
zogenaamd A/C-profiel. De oorspronkelijk podzolbodem is als gevolg van de
ploegwerkzaamheden opgenomen in de 30 tot 40 cm dikke bouwvoor. Gezien de
relatief geringe verstoring is de kans op het aantreffen van een intacte vindplaats
met ondiepe sporen in dit deel van het deelgebied nog zeker aanwezig, al kan
worden geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van sporen van
jachtkampementen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als relatief laag
mag worden beschouwd. Echter, archeologische sporen uit de periode late
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steentijd - heden kunnen wel degelijk aanwezig zijn. Dergelijke sporen kunnen
als gevolg van de werkzaamheden bij de bouw van de windmolens ter plaatse
van deze deelgebieden verloren gaan. Derhalve dient ter plaatse van deze
deellocaties alvorens wordt begonnen met bodemverstorende activiteiten
vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. Het beleid van de gemeente Breda,
waarbinnen deze deellocaties zich bevinden, geeft aan dat dergelijk
vervolgonderzoek dient te bestaan uit een proefsleuvenonderzoek. Het doel van
een dergelijk onderzoek zal zijn het vaststellen van de exacte omvang, datering,
gaafheid en conserveringsgraad van de (eventueel aanwezige) vindplaats(en) op
basis waarvan de archeologische waarde van het gebied definitief kan worden
vastgesteld. Bovendien wordt met een proefsleuf informatie verkregen over het
voorkomen van eventuele grondsporen die met een booronderzoek zelden zullen
worden gevonden. In bijlage 7 is een beleidsadvieskaart toegevoegd waarop de
verwachting per deelgebied is weergegeven, inclusief het advies voor
vervolgonderzoek.
Op basis van onderhavig onderzoek is aan deelgebied D-1 en de lager gelegen
delen van deelgebieden D-2 en D-3 een lage verwachting toegekend op het
voorkomen archeologische vindplaatsen. De verwachting is derhalve dat hier
geen archeologische resten zullen worden bedreigd als gevolg van de geplande
werkzaamheden voor de bouw van de windmolens. Vervolgonderzoek is ter
plaatse van (delen van) deze deelgebieden niet noodzakelijk. In bijlage 7 is dit op
de beleidsadvieskaart visueel weergegeven.
Cluster Hazeldonk/Zundert

De deelgebieden E-3 en E-5 bevinden zich deels op een hoger gelegen
dekzandkopAwelving, in de directe nabijheid van een beekdal. Dergelijke
gebieden vormden aantrekkelijke vestigingsplaatsen waarmee een hoge
archeologische verwachting is gerechtvaardigd. In de top van het dekzand zijn
geen restanten van een podzolbodem waargenomen. Het betreft hier een
zogenaamd A/C-profiel. De oorspronkelijk podzolbodem is als gevolg van de
ploegwerkzaamheden opgenomen in de 20 tot 30 cm dikke bouwvoor. Gezien de
relatief geringe verstoring is de kans op het aantreffen van een intacte vindplaats
met ondiepe sporen in dit deel van het deelgebied nog zeker aanwezig, al kan
worden geconcludeerd dat de kans op het aantreffen van sporen van
jachtkampementen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum als relatief laag
mag worden beschouwd. Echter, archeologische sporen uit de periode late
steentijd - heden kunnen wel degelijk aanwezig zijn. Dergelijke sporen kunnen
als gevolg van de werkzaamheden bij de bouw van de windmolens ter plaatse
van deze deelgebieden verloren gaan. Derhalve dient ter plaatse van deze
deellocaties alvorens wordt begonnen met bodemverstorende activiteiten
vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. Het beleid van de gemeenten Breda en
Zundert, waarbinnen deze deellocaties zich bevinden, geeft aan dat dergelijk
vervolgonderzoek dient te bestaan uit een proefsleuvenonderzoek. Het doel van
een dergelijk onderzoek zal zijn het vaststellen van de exacte omvang, datering,
gaafheid en conserveringsgraad van de (eventueel aanwezige) vindplaats(en) op
basis waarvan de archeologische waarde van het gebied definitief kan worden
vastgesteld. Bovendien wordt met een proefsleuf informatie verkregen over het
voorkomen van eventuele grondsporen die met een booronderzoek zelden zullen
worden gevonden. In bijlage 7 is een beleidsadvieskaart toegevoegd waarop de
verwachting per deelgebied is weergegeven, inclusief het advies voor
vervolgonderzoek.
Op basis van onderhavig onderzoek is aan de deelgebieden E-1, E-2, E-6, E-7, E-8
en de lager gelegen delen van de deelgebieden E-3 en E-5een lage verwachting
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toegekend op het voorkomen archeologische vindplaatsen. De verwachting is
derhalve dat in geen van (delen van) deze deelgebieden archeologische resten
zullen worden bedreigd als gevolg van de geplande werkzaamheden voor de
bouw van de windmolens. Vervolgonderzoek is ter plaatse van deze
deelgebieden niet noodzakelijk. In bijlage 7 is dit op de beleidsadvieskaart visueel
weergegeven.
Bovenstaand advies dient beoordeeld te worden door de bevoegde overheid
(provincie Noord-Brabant) en leidt tot een besluit. Dit betekent niet dat reeds
gestart kan worden met bodemverstorende activiteiten of de daarop
voorbereidende activiteiten.
Hoewel getracht is een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de
gebruikte onderzoeksmethoden, kan de aanwezigheid van archeologische sporen
of resten nooit volledig worden uitgesloten in de gebieden waarvoor geen
vervolgonderzoek wordt aanbevolen. BAAC bv wil er daarom op wijzen dat men
bij bodemverstorende activiteiten alert dient te zijn op de aanwezigheid van
archeologische waarden (zoals vondstmateriaal en grondsporen). Bij het
aantreffen van deze waarden dient men hiervan melding te maken bij de minister
(in de praktijk de RCE) conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016.
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Bijlage 1
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Plangebied Windenergie A16 zone

gemeentelijke beleidskaart, inclusief Archisdata
Hazeldonk/Zundert, deelgebieden E-7 en E-8
hoge verwachting
middelhoge verwachting
lage verwachting
middelhoge verwachting op steentijd vindplaatsen
AMK-terrein (hoge archeologische waarde)
waarnemingen
waarnemingen( gekoppeld aan onderzoeksmelding)
onderzoeksmeldingen
plangebied
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Bijlage 5
Boorpuntenkaarten

Lace Ztv.ilutvc

kaart 3

Plangebied Windenergie A16 zone
Overzichtskaart verdeling boorpuntenkaarten

kaart 4

Legenda

kaart 1

deelgebieden

kaart 2

|

| deelkaarten

0

5.000 m

© BAAC bv

A16ĮA59İ

(Ñ285Ķ
en

t-n

Oost erh

kaart 6
kaart 5

kaart 7

Teteringen

Pi

be.ek

I ' : -

Breda

rit

I o

t’i oid

Ulvcnhnul

rundel

kaart 8

Q Q

A27ĮA58

Rij sbergen

kaart 9
kaart 10

|N263|
kaart 11

kaart 12
Zundeit

Esri Nederland 8t Comm unity. laps Contributors

12
17
10

14

22

18

23

20
Plangebied Windenergie A16 zone

boorpuntenkaart 1, Klaverpolder
deelgebied A-1 en A-2
boorpunten
®

boringen

®

niet geplaatse boringen (kabels en leidingen)

overig
^ plangebied
-------

topografie

© BAAC bv

A-2

120

118

113

112

117

114

111

116

110

107
108

A-8

109

A-9
146
145

147
144

133
134
132

A-3
122

25
24

26
27
28

30

29
32

34—*-*]
34

33

Plangebied Windenergie A16 zone

boorpuntenkaart 2, Klaverpolder
deelgebieden A-3, A-8 en A-9
boorpunten
®

boringen

®

verdichtende boringen

y® verdichtende boringen, niet geplaatst
overig
^ plangebied
topografie
© BAAC bv

n

200 i

143
135

436

142
440

138
430 137
139
428
129*
427
426
11.23^-11241
125

104000

104100

104200

104300

38®

104400

104500

49
42

36®

45

55 ®
54®

59®
60 ®

69
68

Plangebied Windenergie A16 zone

boorpuntenkaart 3, Klaverpolder
deelgebied A-4 en A-5
boorpunten
®

boringen

®

verdichtende boringen

J® verdichtende boringen, niet geplaatst
overig
^ plangebied
topografie
© BAAC bv

w
Wi\\
104000

1Û4S0Û

104500

104600

104700

79

104800

104900

105000

I?
80

77
76

.

74

84

103

96

102

93

89

104

106

97

92

Plangebied Windenergie A16 zone

boorpuntenkaart 4, Klaverpolder
deelgebied A-6 en A-7
boorpunten
®

boringen

®

niet geplaatse boringen (kabels en leidingen)

overig
^ plangebied
topografie
© BAAC bv

104500

104600

104700

104800

104900

105000

157'
149
155'
158'
150'
154'
148'
153'
152'

165'

164'

166'
170'
Plangebied Windenergie A16 zone

boorpuntenkaart 5, Zonzeel/Nieuwveer
deelgebieden B-1, B-2 en B-3

172'

boorpunten
®

boringen

overig
^ plangebied
----- topografie
© BAAC bv

2001

184*

183*
173*
174*
175'
176'

185 (
186*

182
181
180,
179'

187'
188
189*

196(
195,
194'
193
192'

197 (

B-4

198'
199
200'

201
190*
177'
191
178'

209(
208(
202*
210'
207*
215'

203'
211

218'

206'
214'

204'
212'

219*

205*

Plangebied Windenergie A16 zone

boorpuntenkaart 6, Zonzeel/Nieuwveer
deelgebieden B-4, B-5 en B-6
boorpunten
®

boringen

®

verdichtende boringen

B-6

®® verdichtende boringen, niet geplaatst
226*

®

niet geplaatse boringen (kabels en leidingen)

223'
220'
225*

overig

222'
227*

^ plangebied

224'

topografie

© BAAC bv
169
irnnnn

1 rrnnn

irnonn

imann

in74nn

in75nn

imcnn

234'

240'

233'

228'

235'
229'

232'

239'

236'

242'

238'

230'
237'

257'
249'

243'

250'

258'

B-8
256'

259'

248'
255'
244'

247'

245'

Plangebied Windenergie A16 zone

boorpuntenkaart 7, Zonzeel/Nieuwveer
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boorpuntenkaart 8, Galder
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boorpuntenkaart 11, Hazeldonk/Zundert
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Bijlage 6
Boorstaten

Deelgebied A-1

BAAC

boring: 95A1-1
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.155,46, Y: 412.468,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,99, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,99 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv I 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“75 cm -Mv ! 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk

“150 cm -Mv ! 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Onderin wat houtresten

Einde boring op 400 cm -Mv ! 4,99 m -NAP

boring: 95A1-2
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.194,33, Y: 412.495,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv I 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk

“150 cm -Mv ! 2,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

340 cm -Mv I 4,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos

350 cm -Mv I 4,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv ! 5,16 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-3
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.157,65, Y: 412.418,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,11, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,11 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv l 1,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk

“110 cm -Mv l 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,11 m -NAP

boring: 95A1-4
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.196,52, Y: 412.445,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,27, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv l 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“85 cm -Mv l 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk

130 cm -Mv l 2,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,27 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-5
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.235,39, Y: 412.472,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,26, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,26 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“85 cm -Mv l 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk

“130 cm -Mv l 2,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,26 m -NAP

boring: 95A1-6
beschrijver: WB, datum: 19-4-2018, X: 104.159,83, Y: 412.368,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,31, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,31 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv l 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“60 cm -Mv l 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Top veraard

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,31 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-7
beschrijver: WB, datum: 19-4-2018, X: 104.200,46, Y: 412.395,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,11, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,11 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv l 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

“100 cm -Mv l 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, kalkarm, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"180 cm -Mv l 2,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,11 m -NAP

boring: 95A1-8
beschrijver: WB, datum: 19-4-2018, X: 104.237,57, Y: 412.422,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,36, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,36 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv l 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,36 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-9
beschrijver: WB, datum: 19-4-2018, X: 104.276,44, Y: 412.448,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,27, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv l 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk

80 cm -Mv l 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Top veraard. Dun kleilaagje op 310

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,27 m -NAP

boring: 95A1-10
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.200,89, Y: 412.345,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,36, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,36 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

"15 cm -Mv l 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

“30 cm -Mv l 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: slap

40 cm -Mv l 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijs, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"60 cm -Mv l 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,36 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-11
beschrijver: WB, datum: 19-4-2018, X: 104.239,76, Y: 412.372,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,25, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk

80 cm -Mv l 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Top veraard. Dun kleilaagje op 310

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,25 m -NAP

boring: 95A1-12
beschrijver: WB, datum: 19-4-2018, X: 104.278,63, Y: 412.398,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Top veraard

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,39 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-13
beschrijver: WB, datum: 19-4-2018, X: 104.317,50, Y: 412.425,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,28, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,28 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“70 cm -Mv l 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Top veraard

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,28 m -NAP

boring: 95A1-14
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.209,46, Y: 412.303,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,27, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

"30 cm -Mv l 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

“50 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijsbruin, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: slap

"70 cm -Mv l 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,27 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-15
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.241,94, Y: 412.322,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,19, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,19 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“20 cm -Mv l 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

"40 cm -Mv l 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: stevige klei

“65 cm -Mv l 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Opmerking: slap

90 cm -Mv l 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"100 cm -Mv l 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,19 m -NAP

boring: 95A1-16
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.280,81, Y: 412.348,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,23, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,23 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

"20 cm -Mv l 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

“40 cm -Mv l 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

“70 cm -Mv l 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

“90 cm -Mv l 2,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

360 cm -Mv l 4,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, enkele kleilagen, amorf veen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,23 m -NAP

BAAC
boring: 95A1-17
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.319,68, Y: 412.375,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,38, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,38 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“20 cm -Mv l 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

"40 cm -Mv l 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: slap

70 cm -Mv l 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dikke humuslagen, kalkloos

110 cm -Mv l 2,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,38 m -NAP

Deelgebied A-2

BAAC
boring: 95A2-18
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.418,49, Y: 411.911,68, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,13, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“5 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, bevat h umeuze brokken

"75 cm -Mv l 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"90 cm -Mv l 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

105 cm -Mv l 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

"230 cm -Mv l 3,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijk tijdelijke stop in veengroei

"255 cm -Mv l 3,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,13 m -NAP

boring: 95A2-19
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.439,89, Y: 411.866,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,07, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

55 cm -Mv l 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

80 cm -Mv l 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

"110 cm -Mv l 2,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

230 cm -Mv l 3,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

250 cm -Mv l 3,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,07 m -NAP

BAAC
boring: 95A2-20
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.423, Y: 411.829, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,21, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

Y//////Å&

0 cm -Mv l 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 0,11 m +NAP
boring: 95A2-21
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.393,04, Y: 411.871,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,43, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,43 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijsbruin, veenbrokken, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: sterk vlekkerig

"155 cm -Mv l 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv Z 2,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

255 cm -Mv Z 2,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

"320 cm -Mv l 3,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijk tijdelijke stop in veengroei

"360 cm -Mv l 4,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,43 m -NAP

BAAC
boring: 95A2-22
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.371,64, Y: 411.917,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,11, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,11 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, zandbrokken, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig

“35 cm -Mv l 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"70 cm -Mv l 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

"95 cm -Mv l 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

260 cm -Mv l 3,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijk tijdelijke stop in veengroei

275 cm -Mv l 3,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,11 m -NAP

boring: 95A2-23
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.349,04, Y: 411.883,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,22, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,22 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, kleibrokken, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: sterk vlekkerig

"110 cm -Mv l 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd, interpretatie: opgebrachte grond

220 cm -Mv l 2,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, schelpfragment, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

260 cm -Mv l 2,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

300 cm -Mv l 3,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: boring gestaakt, ophoogzand maakt boren onmogelijk

Einde boring op 305 cm -Mv l 3,27 m -NAP

Deelgebied A-3

BAAC
boring: 95A3-24
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.603,68, Y: 411.371,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,17, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,17 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, kleibrokken, matig grof, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: recent opgebracht

“35 cm -Mv l 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, oranjegrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: dijklichaam

"90 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, oranjegrijs, veenbrokken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: basis dijk

110 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, humusvlekken, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig

215 cm -Mv l 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“230 cm -Mv l 2,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,17 m -NAP

boring: 95A3-25
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.674,49, Y: 411.398,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,23, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,23 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof, spoor wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

"110 cm -Mv l 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

"165 cm -Mv l 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: boring loopt vast

Einde boring op 175 cm -Mv l 1,98 m -NAP

BAAC
boring: 95A3-26
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.727,20, Y: 411.373,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,13, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,13 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

“50 cm -Mv l 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veenbrokken, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: sterk vlekkerig

"110 cm -Mv l 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“165 cm -Mv l 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

225 cm -Mv l 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"290 cm -Mv l 3,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

380 cm -Mv l 3,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenpakket?

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,13 m -NAP

boring: 95A3-27
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.645,28, Y: 411.358,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,10, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,10 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, donkerbruingrijs, spoor wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

"60 cm -Mv l 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

120 cm -Mv l 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

320 cm -Mv l 4,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

330 cm -Mv l 4,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: lastig zichtbaar

345 cm -Mv l 4,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelrood, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,10 m -NAP

BAAC
boring: 95A3-28
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.616,45, Y: 411.319,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,87, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,87 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, weinig riet, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

“55 cm -Mv l 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"65 cm -Mv l 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat brokken verslagen veen

“110 cm -Mv l 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“330 cm -Mv l 4,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,87 m -NAP

boring: 95A3-29
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.693,00, Y: 411.346,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,28, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,28 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

55 cm -Mv l 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, matig grof, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

65 cm -Mv l 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

“110 cm -Mv l 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, zandbrokken, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

“180 cm -Mv l 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

225 cm -Mv l 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

245 cm -Mv l 2,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,28 m -NAP

BAAC
boring: 95A3-30
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.752,28, Y: 411.366,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,33, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,33 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, schelpengruis, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

“70 cm -Mv l 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, donkerbruingrijs, kalkloos

“120 cm -Mv l 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

“170 cm -Mv l 2,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijs, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

"360 cm -Mv l 3,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,33 m -NAP

boring: 95A3-31
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.738,09, Y: 411.335,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,56, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,56 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig grof, spoor wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring loopt vast

Einde boring op 110 cm -Mv l 1,66 m -NAP

BAAC
boring: 95A3-32
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.662,38, Y: 411.309,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,70, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,70 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, schelpengruis, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“55 cm -Mv I 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"65 cm -Mv ! 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk

“150 cm -Mv ! 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

“330 cm -Mv ! 4,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos

355 cm -Mv I 4,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg afdekkend veen

Einde boring op 400 cm -Mv ! 4,70 m -NAP

boring: 95A3-33
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.632,60, Y: 411.272,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,66, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,66 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, spoor wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv I 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“110 cm -Mv ! 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dikke siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: verslagen veenresten

205 cm -Mv I 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

370 cm -Mv I 4,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,66 m -NAP

BAAC
boring: 95A3-34
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.708,31, Y: 411.298,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,45, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,45 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

“50 cm -Mv I 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, veenbrokken, matig grof, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: sterk vlekkerig

"95 cm -Mv ! 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

“110 cm -Mv ! 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, blauwgrijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“160 cm -Mv ! 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

220 cm -Mv I 2,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"290 cm -Mv ! 3,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“385 cm -Mv ! 4,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenpakket?

Einde boring op 400 cm -Mv ! 4,45 m -NAP

Deelgebied A-4

BAAC
boring: 95A4-35
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.128,02, Y: 413.796,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,08 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv l 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv l 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv l 4,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

380 cm -Mv l 4,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,08 m -NAP

boring: 95A4-36
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.138,06, Y: 413.747,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,03, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,03 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv l 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv l 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv l 3,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

280 cm -Mv l 3,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

360 cm -Mv l 4,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, amorf veen, spoor hout, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,03 m -NAP

BAAC
boring: 95A4-37
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.182,26, Y: 413.731,47, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,78, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,78 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv l 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“70 cm -Mv l 1,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

“140 cm -Mv l 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,78 m -NAP

boring: 95A4-38
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.172,22, Y: 413.780,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,67, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,67 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv l 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv l 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,67 m -NAP

BAAC
boring: 95A4-39
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.162,18, Y: 413.829,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,53, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,53 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv l 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: dikke veenlagen

180 cm -Mv l 2,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dikke kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

300 cm -Mv l 3,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,53 m -NAP

boring: 95A4-40
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.197,93, Y: 413.855,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,28, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,28 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv l 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“100 cm -Mv l 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

180 cm -Mv l 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,28 m -NAP

BAAC
boring: 95A4-41
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.206,39, Y: 413.812,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,31, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,31 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“30 cm -Mv l 0,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“100 cm -Mv l 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: dikke veenlagen

“210 cm -Mv l 2,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,31 m -NAP

boring: 95A4-42
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.216,43, Y: 413.763,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,40, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv l 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv l 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv l 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"150 cm -Mv l 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,40 m -NAP

BAAC
boring: 95A4-43
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.226,47, Y: 413.715,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,44, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,44 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Onderin gelaagd
tnínt

110 cm -Mv ! 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv ! 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 4,44 m -NAP

boring: 95A4-44
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.270,67, Y: 413.698,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,40, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“120 cm -Mv ! 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"150 cm -Mv ! 1,90 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,40 m -NAP

BAAC
boring: 95A4-45
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.260,63, Y: 413.747,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,43, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv Z 0,43 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv l 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv l 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
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Einde boring op 400 cm -Mv l 4,43 m -NAP

boring: 95A4-46
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.250,59, Y: 413.796,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv l 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

110 cm -Mv l 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerblauwgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

280 cm -Mv l 3,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dikke humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,39 m -NAP
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BAAC
boring: 95A4-47
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.240,55, Y: 413.845,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,34, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“25 cm -Mv I 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“130 cm -Mv I 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

260 cm -Mv I 2,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,34 m -NAP

boring: 95A4-48
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.284,76, Y: 413.829,04, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,33, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,33 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

60 cm -Mv I 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“120 cm -Mv I 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

“240 cm -Mv I 2,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,33 m -NAP

BAAC
boring: 95A4-49
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.294,80, Y: 413.780,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

70 cm -Mv I 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
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110 cm -Mv I 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, enkele humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

260 cm -Mv I 2,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

360 cm -Mv I 3,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, weinig hout, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,39 m -NAP

boring: 95A4-50
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.304,84, Y: 413.731,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“135 cm -Mv I 1,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv I 2,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv I 3,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijszwart, zandbijmenging, spoor plantenresten, kalkrijk
Opmerking: Gecomprimeerde sliblaag

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,39 m -NAP

Deelgebied A-5

BAAC
boring: 95A5-51
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.315,59, Y: 413.349,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,17, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“50 cm -Mv l 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: volledig gereduceerd

“90 cm -Mv l 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,17 m -NAP

boring: 95A5-52
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.375,52, Y: 413.298,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,29, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,29 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“90 cm -Mv l 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk

“180 cm -Mv l 3,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne humuslagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv l 3,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Compact veen

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,29 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-53
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.361,30, Y: 413.337,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Freatisch vlak op 20

“40 cm -Mv l 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,12 m -NAP

boring: 95A5-54
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.346,09, Y: 413.385,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,18, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Freatisch vlak op 20

"20 cm -Mv l 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, weinig plantenresten, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"50 cm -Mv l 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

110 cm -Mv l 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,18 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-55
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.342,49, Y: 413.396,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,20, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,20 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv l 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Freatisch vlak op 40

"50 cm -Mv l 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijsbruin, kalkrijk
Opmerking: Gelaagd

“80 cm -Mv l 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

“130 cm -Mv l 2,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,20 m -NAP

boring: 95A5-56
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.338,69, Y: 413.408,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,10, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Freatisch vlak op 40

"50 cm -Mv l 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: Enkele geoxideerde lagen

110 cm -Mv l 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Gelaagd

250 cm -Mv l 3,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,10 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-57
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.376,60, Y: 413.421,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,08 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 1,38 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv l 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv l 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv l 3,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

260 cm -Mv l 3,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, spoor hout, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,08 m -NAP

boring: 95A5-58
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.380,40, Y: 413.409,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,09, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,09 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 1,39 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-59
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.384,20, Y: 413.397,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,15, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Freatisch vlak op 20

“20 cm -Mv l 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"50 cm -Mv l 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, spoor plantenresten, kalkarm

“80 cm -Mv l 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"170 cm -Mv l 2,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,15 m -NAP

boring: 95A5-60
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.388,00, Y: 413.385,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,08 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 1,38 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-61
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.391,80, Y: 413.373,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,13, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Freatisch vlak op 20

“40 cm -Mv l 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"100 cm -Mv l 2,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,13 m -NAP

boring: 95A5-62
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.407,00, Y: 413.325,89, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,17, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

"30 cm -Mv l 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

“50 cm -Mv l 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk

“80 cm -Mv l 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

230 cm -Mv l 3,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, rietveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,17 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-63
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.422,21, Y: 413.278,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,33, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,33 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“30 cm -Mv l 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

"50 cm -Mv l 1,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

“80 cm -Mv l 2,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv l 2,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, rietveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,33 m -NAP

boring: 95A5-64
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.467,92, Y: 413.266,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,07, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

"30 cm -Mv l 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: zeer stevige klei

“70 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, humusvlekken, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

“80 cm -Mv l 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

220 cm -Mv l 3,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, rietveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,07 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-65
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.452,71, Y: 413.314,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,18, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“45 cm -Mv l 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"70 cm -Mv l 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

“160 cm -Mv l 2,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, roodbruin, rietveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,18 m -NAP

boring: 95A5-66
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.437,51, Y: 413.361,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,16 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

"30 cm -Mv l 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"60 cm -Mv l 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, blauwgrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

“110 cm -Mv l 2,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,16 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-67
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.433,77, Y: 413.373,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,18, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 1,48 m -NAP
boring: 95A5-68
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.429,97, Y: 413.385,43, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,06, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,06 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
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“25 cm -Mv l 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: dikke veenlagen

100 cm -Mv l 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, enkele humuslagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

220 cm -Mv l 3,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,06 m -NAP

boring: 95A5-69
beschrijver: WB, datum: 18-4-2018, X: 104.426,17, Y: 413.397,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,05, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,05 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 1,35 m -NAP

BAAC
boring: 95A5-70
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.422,31, Y: 413.409,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,04, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,04 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“25 cm -Mv I 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“60 cm -Mv I 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, enkele humuslagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

“240 cm -Mv I 3,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv I 5,04 m -NAP

boring: 95A5-71
beschrijver: NW, datum: 18-4-2017, X: 104.468,01, Y: 413.397,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -0,89, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“30 cm -Mv I 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv I 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: dikke veenlagen

"120 cm -Mv I 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,89 m -NAP

Deelgebied A-6

BAAC
boring: 95A6-72
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.680,29, Y: 412.779,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,35, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“15 cm -Mv l 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“40 cm -Mv l 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

“50 cm -Mv l 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

“90 cm -Mv l 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: top veraard

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,35 m -NAP

boring: 95A6-73
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.710,01, Y: 412.739,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

15 cm -Mv l 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“65 cm -Mv l 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"155 cm -Mv l 2,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: top veraard

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,39 m -NAP

BAAC
boring: 95A6-74
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.739,73, Y: 412.698,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,49, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: bos,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,49 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“15 cm -Mv l 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"60 cm -Mv l 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"90 cm -Mv l 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: top veraard

“340 cm -Mv l 4,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veel dunne kleilagen, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,49 m -NAP

boring: 95A6-75
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.720, Y: 412.656, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,41, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,41 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 1,51 m -NAP

BAAC
boring: 95A6-76
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.696,52, Y: 412.698,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,40, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,40 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“15 cm -Mv ! 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

"55 cm -Mv ! 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"80 cm -Mv ! 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, zwartgrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: restant veraard veen

“95 cm -Mv ! 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

210 cm -Mv I 3,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

“230 cm -Mv ! 3,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 400 cm -Mv ! 5,40 m -NAP

boring: 95A6-77
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.662,99, Y: 412.735,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,37, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,37 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

10 cm -Mv I 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

70 cm -Mv I 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv I 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

"230 cm -Mv ! 3,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

250 cm -Mv I 3,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 400 cm -Mv I 5,37 m -NAP

BAAC
boring: 95A6-78
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.633,26, Y: 412.775,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,33, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,33 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“10 cm -Mv l 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“65 cm -Mv l 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

"150 cm -Mv l 2,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

220 cm -Mv l 3,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

"240 cm -Mv l 3,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,33 m -NAP

boring: 95A6-79
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.586,24, Y: 412.771,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,29, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,29 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“15 cm -Mv l 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“65 cm -Mv l 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv l 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"90 cm -Mv l 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: top veraard

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,29 m -NAP

BAAC
boring: 95A6-80
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.619,77, Y: 412.736,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,25, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“10 cm -Mv l 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin

"60 cm -Mv l 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"70 cm -Mv l 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos

80 cm -Mv l 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,25 m -NAP

boring: 95A6-81
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.518, Y: 412.643, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,31, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,31 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 1,41 m -NAP

BAAC
boring: 95A6-82
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.675,40, Y: 412.651,26, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“10 cm -Mv l 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“70 cm -Mv l 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

“80 cm -Mv l 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

100 cm -Mv l 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, zeggeveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,39 m -NAP

boring: 95A6-83
beschrijver: NW, datum: 19-4-2017, X: 104.700,31, Y: 412.617,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,34, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,34 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

10 cm -Mv l 1,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv l 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"80 cm -Mv l 2,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

100 cm -Mv l 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

350 cm -Mv l 4,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

“360 cm -Mv l 4,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,34 m -NAP

BAAC
boring: 95A6-84
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.658,10, Y: 412.607,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,44, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,44 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“10 cm -Mv I 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“45 cm -Mv ! 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

“65 cm -Mv ! 2,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"210 cm -Mv ! 3,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

225 cm -Mv I 3,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

265 cm -Mv I 4,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, veenbrokken, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"275 cm -Mv ! 4,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 5,44 m -NAP
boring: 95A6-85
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.628,38, Y: 412.647,59, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,44, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,44 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"10 cm -Mv ! 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“35 cm -Mv ! 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

60 cm -Mv I 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv I 3,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

225 cm -Mv I 3,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“270 cm -Mv ! 4,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, veenbrokken, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

285 cm -Mv I 4,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 5,44 m -NAP

BAAC
boring: 95A6-86
beschrijver: MVP, datum: 19-4-2018, X: 104.602,68, Y: 412.677,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,45, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: braak,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,45 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpfragment, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

10 cm -Mv ! 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

60 cm -Mv ! 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

65 cm -Mv ! 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

220 cm -Mv ! 3,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

235 cm -Mv ! 3,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

305 cm -Mv I 4,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, veenbrokken, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

330 cm -Mv ! 4,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 5,45 m -NAP
boring: 95A6-87
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.616,84, Y: 412.617,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44A, hoogte: -1,39, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,39 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"15 cm -Mv ! 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, veenbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv I 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv I 3,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in veengroei

255 cm -Mv I 3,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"380 cm -Mv ! 5,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv I 5,39 m -NAP

Deelgebied A-7

BAAC
boring: 95A7-88
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.741,31, Y: 412.229,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,33, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,33 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“10 cm -Mv l 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“35 cm -Mv l 1,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos

“60 cm -Mv l 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,33 m -NAP

boring: 95A7-89
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.770,60, Y: 412.189,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,32, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,32 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“65 cm -Mv l 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: zeer slap

"100 cm -Mv l 2,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos

"115 cm -Mv l 2,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,32 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-90
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.799,88, Y: 412.148,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,18, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“20 cm -Mv l 1,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: stevig

"60 cm -Mv l 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkloos

70 cm -Mv l 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos

100 cm -Mv l 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,18 m -NAP

boring: 95A7-91
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.846,95, Y: 412.151,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,21, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,21 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“15 cm -Mv l 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: stevig

45 cm -Mv l 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos

"70 cm -Mv l 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,21 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-92
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.817,66, Y: 412.192,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,27, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“15 cm -Mv l 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: stevig

"50 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

75 cm -Mv l 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,27 m -NAP

boring: 95A7-93
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.788,37, Y: 412.233,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,27, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

15 cm -Mv l 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: stevig

"40 cm -Mv l 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: slap

50 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

"70 cm -Mv l 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,27 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-94
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.759,09, Y: 412.273,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,48, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“10 cm -Mv l 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: stevig

"30 cm -Mv l 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: slap

“50 cm -Mv l 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

“60 cm -Mv l 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,48 m -NAP

boring: 95A7-95
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.776,86, Y: 412.317,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,35, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,35 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

85 cm -Mv l 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

230 cm -Mv l 3,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

260 cm -Mv l 3,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,35 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-96
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.806,15, Y: 412.276,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,33, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,33 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“10 cm -Mv l 1,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: stevig

"30 cm -Mv l 1,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"40 cm -Mv l 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

“75 cm -Mv l 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,33 m -NAP

boring: 95A7-97
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.835,44, Y: 412.236,19, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,30, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,30 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv l 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

100 cm -Mv l 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,30 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-98
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.864,72, Y: 412.195,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,29, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,29 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

“160 cm -Mv l 2,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,29 m -NAP

boring: 95A7-99
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.892,46, Y: 412.157,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,50, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,50 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv l 1,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

55 cm -Mv l 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"170 cm -Mv l 3,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

“190 cm -Mv l 3,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

380 cm -Mv l 5,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

390 cm -Mv l 5,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, zwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,50 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-100
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.911,79, Y: 412.198,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,21, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,21 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“60 cm -Mv l 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

80 cm -Mv l 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"190 cm -Mv l 3,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

210 cm -Mv l 3,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“375 cm -Mv l 4,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,21 m -NAP

boring: 95A7-101
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.882,50, Y: 412.239,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,20, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,20 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv l 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“45 cm -Mv l 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

65 cm -Mv l 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv l 3,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

225 cm -Mv l 3,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

380 cm -Mv l 5,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,20 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-102
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.853,21, Y: 412.279,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,32, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,32 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“45 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

“60 cm -Mv l 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv l 3,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

235 cm -Mv l 3,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,32 m -NAP

boring: 95A7-103
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.823,93, Y: 412.320,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,42, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,42 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

65 cm -Mv l 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, zwartgrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: restant veraard veen

“80 cm -Mv l 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv l 3,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

255 cm -Mv l 3,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,42 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-104
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.870,99, Y: 412.323,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,34, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,34 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv l 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“45 cm -Mv l 1,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

“65 cm -Mv l 1,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,34 m -NAP

boring: 95A7-105
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.900,28, Y: 412.283,05, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,30, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,30 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv l 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

70 cm -Mv l 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

90 cm -Mv l 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

220 cm -Mv l 3,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

240 cm -Mv l 3,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"380 cm -Mv l 5,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,30 m -NAP

BAAC
boring: 95A7-106
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.929,56, Y: 412.242,53, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,21, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,21 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv l 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“65 cm -Mv l 1,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

“95 cm -Mv l 2,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"215 cm -Mv l 3,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijke pauze in vervorming

240 cm -Mv l 3,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,21 m -NAP

Deelgebied A-8

BAAC
boring: 95A8-107
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.931,62, Y: 411.809,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,86, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“40 cm -Mv l 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, humusvlekken, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerblauwgrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkloos

80 cm -Mv l 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

“110 cm -Mv l 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,86 m -NAP

boring: 95A8-108
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.959,35, Y: 411.768,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,92, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,92 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“20 cm -Mv l 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, enkele zandlagen, kalkloos

“80 cm -Mv l 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

95 cm -Mv l 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,92 m -NAP

BAAC
boring: 95A8-109
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.006,41, Y: 411.771,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,85, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,85 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“20 cm -Mv l 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“70 cm -Mv l 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

“110 cm -Mv l 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

“135 cm -Mv l 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,85 m -NAP

boring: 95A8-110
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.977,12, Y: 411.811,80, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,84, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,84 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“20 cm -Mv l 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

100 cm -Mv l 1,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

"120 cm -Mv l 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

135 cm -Mv l 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,84 m -NAP

BAAC
boring: 95A8-111
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.947,83, Y: 411.852,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,97, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“20 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

“85 cm -Mv l 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

110 cm -Mv l 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,97 m -NAP

boring: 95A8-112
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.918,55, Y: 411.892,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,02, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,02 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

20 cm -Mv l 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, humusvlekken, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv l 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

“110 cm -Mv l 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 5,02 m -NAP

BAAC
boring: 95A8-113
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.965,61, Y: 411.896,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -1,00, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,00 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“15 cm -Mv I 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“75 cm -Mv I 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat verslagen veen

"90 cm -Mv I 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

“115 cm -Mv I 2,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv I 5,00 m -NAP

boring: 95A8-114
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 104.994,90, Y: 411.855,49, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,97, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“10 cm -Mv I 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“60 cm -Mv I 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkerbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv I 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"80 cm -Mv I 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos

“375 cm -Mv I 4,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,97 m -NAP

BAAC
boring: 95A8-115
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.024,19, Y: 411.814,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,88, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,88 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“85 cm -Mv l 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne siltlagen, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

"150 cm -Mv l 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“205 cm -Mv l 2,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijk pauze in veenvorming

220 cm -Mv l 3,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"385 cm -Mv l 4,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,88 m -NAP

boring: 95A8-116
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.071,25, Y: 411.818,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,89, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“75 cm -Mv l 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne siltlagen, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

130 cm -Mv l 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv l 2,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijk pauze in veenvorming

220 cm -Mv l 3,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

385 cm -Mv l 4,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,89 m -NAP

BAAC
boring: 95A8-117
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.041,96, Y: 411.858,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,90, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,90 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv I 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“70 cm -Mv ! 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veel dunne siltlagen, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

"180 cm -Mv ! 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“205 cm -Mv ! 2,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijk pauze in veenvorming

"220 cm -Mv ! 3,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 4,90 m -NAP

boring: 95A8-118
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.012,67, Y: 411.899,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,97, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv ! 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele siltlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

60 cm -Mv I 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"80 cm -Mv ! 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat verslagen veen

“105 cm -Mv ! 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv I 3,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijk pauze in veenvorming

230 cm -Mv I 3,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

350 cm -Mv I 4,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: mogelijk pauze in veenvorming

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,97 m -NAP

BAAC
boring: 95A8-119
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 104.983,39, Y: 411.939,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,97, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“40 cm -Mv l 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele siltlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“70 cm -Mv l 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat verslagen veen

“75 cm -Mv l 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

105 cm -Mv l 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv l 3,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,97 m -NAP

boring: 95A8-120
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.030,45, Y: 411.942,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,95, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,95 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“15 cm -Mv l 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“80 cm -Mv l 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat verslagen veen

“90 cm -Mv l 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

“110 cm -Mv l 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv l 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

350 cm -Mv l 4,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,95 m -NAP

BAAC
boring: 95A8-121
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.059,74, Y: 411.902,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,95, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,95 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“10 cm -Mv l 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“90 cm -Mv l 1,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat verslagen veen

"130 cm -Mv l 2,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwartbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

135 cm -Mv l 2,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

205 cm -Mv l 3,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,95 m -NAP

Deelgebied A-9

BAAC
boring: 95A9-122
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.091,68, Y: 411.408,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,89, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 1,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“75 cm -Mv l 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

175 cm -Mv l 2,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

“345 cm -Mv l 4,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

360 cm -Mv l 4,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

380 cm -Mv l 4,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: boring gestaakt

Einde boring op 385 cm -Mv l 4,74 m -NAP

boring: 95A9-123
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.132,64, Y: 411.379,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,82, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,82 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"55 cm -Mv l 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"155 cm -Mv l 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: pauze in veenvorming?

“170 cm -Mv l 2,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

360 cm -Mv l 4,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

380 cm -Mv l 4,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijszwart, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: matig ontwikkelde bodem

395 cm -Mv l 4,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,82 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-124
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.142,76, Y: 411.372,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,92, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,92 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 1,02 m -NAP
boring: 95A9-125
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.153,01, Y: 411.365,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,89, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,89 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

"30 cm -Mv l 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"70 cm -Mv l 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"250 cm -Mv l 3,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"345 cm -Mv l 4,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

"360 cm -Mv l 4,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

375 cm -Mv l 4,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: boring gestaakt

Einde boring op 380 cm -Mv l 4,69 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-126
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.196,67, Y: 411.384,01, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,74, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,74 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv I 1,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

65 cm -Mv I 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken

240 cm -Mv I 3,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

255 cm -Mv I 3,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

330 cm -Mv I 4,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

365 cm -Mv I 4,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Opmerking: gyttja

380 cm -Mv I 4,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,74 m -NAP

boring: 95A9-127
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.186,42, Y: 411.391,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,73, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst

Y//////Å&

0 cm -Mv I 0,73 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 0,83 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-128
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.176,06, Y: 411.398,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,68, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv l 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"55 cm -Mv l 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken

220 cm -Mv l 2,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruin, enkele humus- en zandlagen, kalkloos

"240 cm -Mv l 3,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

265 cm -Mv l 3,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,68 m -NAP

boring: 95A9-129
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.165,61, Y: 411.405,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,76, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat
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0 cm -Mv l 0,76 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 0,86 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-130
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.155,37, Y: 411.412,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,65, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,65 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“25 cm -Mv l 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"55 cm -Mv l 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humuslagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

"70 cm -Mv l 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

110 cm -Mv l 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,65 m -NAP

boring: 95A9-131
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.135,10, Y: 411.426,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,80, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,80 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

"35 cm -Mv l 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv l 1,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

175 cm -Mv l 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

200 cm -Mv l 2,80 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

365 cm -Mv l 4,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,80 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-132
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.094,14, Y: 411.455,66, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,86, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken
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40 cm -Mv l 1,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv l 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken

180 cm -Mv l 2,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

255 cm -Mv l 3,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

360 cm -Mv l 4,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

370 cm -Mv l 4,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: inspoeling veen

385 cm -Mv l 4,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,86 m -NAP

boring: 95A9-133
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.096,61, Y: 411.502,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,90, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,90 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv l 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, geelgrijs, humusvlekken, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv l 1,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: veenbrokken

110 cm -Mv l 2,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

255 cm -Mv l 3,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

375 cm -Mv l 4,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,90 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-134
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.137,56, Y: 411.474,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,81, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,81 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

"40 cm -Mv l 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"80 cm -Mv l 1,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

"190 cm -Mv l 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"365 cm -Mv l 4,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: zwak ontwikkelde bodem

375 cm -Mv l 4,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

385 cm -Mv l 4,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: boring gestaakt

Einde boring op 390 cm -Mv l 4,71 m -NAP
boring: 95A9-135
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.178,52, Y: 411.445,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,76, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,76 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

80 cm -Mv l 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijszwart, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: richting veraard veen

130 cm -Mv l 2,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv l 2,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: pauze in veenvorming

245 cm -Mv l 3,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

365 cm -Mv l 4,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

375 cm -Mv l 4,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,76 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-136
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.188,76, Y: 411.438,24, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,64, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv I 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

75 cm -Mv ! 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

85 cm -Mv ! 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

375 cm -Mv I 4,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

380 cm -Mv I 4,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 4,64 m -NAP

boring: 95A9-137
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.199,00, Y: 411.431,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,68, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv I 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv ! 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

85 cm -Mv I 1,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

190 cm -Mv ! 2,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

330 cm -Mv I 3,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, veenbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: inbraak zee?

375 cm -Mv I 4,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinrood, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

380 cm -Mv I 4,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleurd als gevolg van bovenliggend veen

385 cm -Mv I 4,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,68 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-138
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.209,24, Y: 411.423,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,64, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv I 0,64 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv I 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"75 cm -Mv I 1,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

“205 cm -Mv I 2,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: inbraak zee? bevat ook veenbrokken

240 cm -Mv I 3,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"350 cm -Mv I 4,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruinzwart, zandbrokken, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: restant veraard veen

360 cm -Mv I 4,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleurd als gevolg van veen

Einde boring op 400 cm -Mv I 4,64 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-139
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 105.219,48, Y: 411.416,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,67, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,67 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv l 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

80 cm -Mv l 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

190 cm -Mv l 2,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijszwart, veenbrokken, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: inbraak zee?

280 cm -Mv l 3,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

350 cm -Mv l 4,17 m -NAP

s+w+ss+w* \

Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: restant veraard veen

355 cm -Mv l 4,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: waarschijnlijk verkleurd als gevolg van veen

365 cm -Mv l 4,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

380 cm -Mv l 4,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: boring gestaakt

Einde boring op 385 cm -Mv l 4,52 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-140
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 105.231,86, Y: 411.456,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,67, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,67 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

20 cm -Mv l 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

255 cm -Mv l 3,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne humus- en zandlagen, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen

320 cm -Mv l 3,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, enkele zandlagen, amorf veen, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: gelaagd

340 cm -Mv l 4,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele humuslagen, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,67 m -NAP

boring: 95A9-141
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 105.221,94, Y: 411.463,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,75, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,75 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“20 cm -Mv l 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, veel dunne humus- en kleilagen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

210 cm -Mv l 2,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,75 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-142
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 105.211,55, Y: 411.470,91, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,88, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,88 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

"30 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: veenbrokken

"135 cm -Mv l 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, zeer fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"165 cm -Mv l 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, kalkloos

"180 cm -Mv l 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,88 m -NAP

boring: 95A9-143
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 105.201,30, Y: 411.478,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,77, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,77 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv l 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin

50 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkerbruingrijs, enkele humus- en zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

70 cm -Mv l 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

100 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veel dikke kleilagen, bosveen, kalkloos
Opmerking: dikke lagen veraardveen

240 cm -Mv l 3,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, bosveen, kalkloos

380 cm -Mv l 4,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: verkleurd door inspoeling veen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,77 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-144
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.180,99, Y: 411.492,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,85, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,85 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv l 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv l 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

190 cm -Mv l 2,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

210 cm -Mv l 2,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, weinig hout, kalkloos

375 cm -Mv l 4,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,85 m -NAP

boring: 95A9-145
beschrijver: NW, datum: 20-4-2017, X: 105.140,03, Y: 411.521,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,91, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,91 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, zandbrokken, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

20 cm -Mv l 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv l 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, blauwgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont

“150 cm -Mv l 2,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

370 cm -Mv l 4,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

380 cm -Mv l 4,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: verkleurd door inspoeling veen

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,91 m -NAP

BAAC
boring: 95A9-146
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.183,45, Y: 411.539,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,82, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,82 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"35 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

100 cm -Mv l 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

235 cm -Mv l 3,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"385 cm -Mv l 4,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, roodbruin, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag?

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,82 m -NAP

boring: 95A9-147
beschrijver: MVP, datum: 20-4-2018, X: 105.224,41, Y: 411.510,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,86, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Moerdijk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv, opmerking:
boring niet geplaatst
boring niet geplaatst
boring niet geplaat

0 cm -Mv l 0,86 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

"20 cm -Mv l 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

45 cm -Mv l 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“110 cm -Mv l 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Bevat verslagen veen

"195 cm -Mv l 2,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

370 cm -Mv l 4,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: matig ontwikkelde bodem

380 cm -Mv l 4,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,86 m -NAP

Deelgebied B-1

BAAC
boring: 95B1-148
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.449,00, Y: 406.478,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,19, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,19 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv l 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“45 cm -Mv l 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"70 cm -Mv l 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

80 cm -Mv l 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijszwart, veel dikke kleilagen, amorf veen, kalkloos

"130 cm -Mv l 1,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

“220 cm -Mv l 2,39 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus
ĩìĩīìììī

225 cm -Mv l 2,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

235 cm -Mv l 2,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,69 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-149
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.462,73, Y: 406.559,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“50 cm -Mv l 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“70 cm -Mv l 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"80 cm -Mv l 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

90 cm -Mv l 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijszwart, veel dikke kleilagen, amorf veen, kalkloos

"130 cm -Mv l 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

160 cm -Mv l 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: Geen evidente A-of B-horizont herkend vanwege veengroei

"170 cm -Mv l 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

180 cm -Mv l 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 200 cm -Mv l 2,12 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-150
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.475,54, Y: 406.510,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv I 0,51 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv I 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv I 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv I 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

80 cm -Mv I 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

155 cm -Mv I 1,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: Geen evidente A-of B-horizont herkend vanwege veengroei

160 cm -Mv I 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

175 cm -Mv I 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 200 cm -Mv I 2,16 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-151
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.488,36, Y: 406.462,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,13, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,13 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv I 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv I 0,63 m -NAP
y///////.

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv I 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv I 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

90 cm -Mv I 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv I 1,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: Geen evidente A-of B-horizont herkend vanwege veengroei

185 cm -Mv I 1,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

205 cm -Mv I 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 220 cm -Mv I 2,33 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-152
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.499,80, Y: 406.420,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,11, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv Z 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
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45 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"70 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

"80 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijszwart, veel dikke kleilagen, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
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130 cm -Mv / 1,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv / 1,81 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

175 cm -Mv / 1,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

"180 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

“190 cm -Mv / 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

“200 cm -Mv / 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 220 cm -Mv / 2,31 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-153
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.533,43, Y: 406.448,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“50 cm -Mv l 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“70 cm -Mv l 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"80 cm -Mv l 0,92 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

95 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijszwart, veel dikke kleilagen, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv l 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

130 cm -Mv l 1,42 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

140 cm -Mv l 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

150 cm -Mv l 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

160 cm -Mv l 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv l 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 200 cm -Mv l 2,12 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-154
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.520,62, Y: 406.496,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,25, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv l 0,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 0,85 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“70 cm -Mv l 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

"80 cm -Mv l 1,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

170 cm -Mv l 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus
īīîîììī

180 cm -Mv l 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

195 cm -Mv l 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 210 cm -Mv l 2,35 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-155
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.507,80, Y: 406.545,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,17, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,17 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv l 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
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“40 cm -Mv l 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"70 cm -Mv l 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

"80 cm -Mv l 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
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160 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

170 cm -Mv l 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

180 cm -Mv l 1,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

"190 cm -Mv l 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 210 cm -Mv l 2,27 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-156
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.494,98, Y: 406.593,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,14 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“50 cm -Mv ! 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“90 cm -Mv ! 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv I 1,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

"110 cm -Mv ! 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

200 cm -Mv I 2,14 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: Geen evidente A-of B-horizont herkend vanwege veengroei

210 cm -Mv I 2,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

220 cm -Mv ! 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 230 cm -Mv ! 2,44 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-157
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.540,05, Y: 406.579,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, geelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

“60 cm -Mv l 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“90 cm -Mv l 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv l 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

110 cm -Mv l 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

210 cm -Mv l 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

“225 cm -Mv l 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

235 cm -Mv l 2,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,62 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-158
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.552,87, Y: 406.531,39, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,14 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv I 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, geelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv I 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“70 cm -Mv I 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgeelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv I 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

90 cm -Mv I 1,04 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

“165 cm -Mv I 1,79 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

175 cm -Mv I 1,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

185 cm -Mv I 1,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium

190 cm -Mv I 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

200 cm -Mv I 2,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 220 cm -Mv I 2,34 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-159
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.565,69, Y: 406.483,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv Z 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: Baksteenresten. Zeer sterke mestgeur

"35 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, geelgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Zeer sterke mestgeur

45 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"90 cm -Mv / 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

110 cm -Mv / 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

190 cm -Mv / 2,02 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

200 cm -Mv / 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

210 cm -Mv / 2,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

225 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 240 cm -Mv / 2,52 m -NAP

BAAC
boring: 95B1-160
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.578,51, Y: 406.434,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv l 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Aan top veel roest

"75 cm -Mv l 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

"85 cm -Mv l 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: menglaag

95 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Vanaf 150 wat houtresten en zegge

200 cm -Mv l 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

210 cm -Mv l 2,22 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

225 cm -Mv l 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 240 cm -Mv l 2,52 m -NAP

Deelgebied B-2

BAAC
boring: 95B2-161
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.717,97, Y: 406.127,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,23, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,23 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv l 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: Freatish vlak in top Ahb

70 cm -Mv l 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, roodbruin, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

110 cm -Mv l 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: Geen gebruikelijke kleur voor een BC

135 cm -Mv l 1,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 165 cm -Mv l 1,88 m -NAP
boring: 95B2-162
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.724,17, Y: 406.078,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,10, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: Baksteenresten

40 cm -Mv l 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“125 cm -Mv l 1,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv l 2,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele humuslagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv l 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, spoor plantenresten, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv l 4,10 m -NAP

BAAC
boring: 95B2-163
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.730,37, Y: 406.028,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,35, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,35 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: Baksteenresten. Sterk gevlekt. Boring in paardenbak

"60 cm -Mv ! 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"190 cm -Mv ! 1,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, enkele humuslagen, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"380 cm -Mv ! 3,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Aan top schelpenbankje

Einde boring op 400 cm -Mv ! 3,65 m -NAP

boring: 95B2-164
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.766,96, Y: 406.058,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,03, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,03 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv I 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv I 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, spoor plantenresten, kalkloos

Einde boring op 400 cm -Mv ! 4,03 m -NAP

BAAC
boring: 95B2-165
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.760,76, Y: 406.107,95, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,05, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,05 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv I 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“70 cm -Mv ! 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 200 cm -Mv ! 2,05 m -NAP

Deelgebied B-3

BAAC
boring: 95B3-166
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.869,85, Y: 405.816,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,64, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,64 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

"90 cm -Mv I 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

"120 cm -Mv ! 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

"140 cm -Mv ! 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geul afzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv I 2,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, zwart, schelpengruis, kalkloos, interpretatie: geulafzettingen
Opmerking: Micro slakjes

Einde boring op 400 cm -Mv ! 3,36 m -NAP

boring: 95B3-167
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.884,16, Y: 405.768,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,42, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,42 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv I 0,12 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv ! 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijsgrijs, kalkrijk
Bodemkundig: interpretatie: menglaag
Opmerking: Gemeleerd

100 cm -Mv ! 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

140 cm -Mv ! 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

270 cm -Mv I 2,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 285 cm -Mv I 2,43 m -NAP

BAAC
boring: 95B3-168
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.894,90, Y: 405.733,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,21, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv I 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"50 cm -Mv ! 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsgrijs, zandbijmenging, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, interpretatie: menglaag
Opmerking: Gemeleerd

90 cm -Mv ! 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

110 cm -Mv ! 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, zeggeveen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv ! 1,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 220 cm -Mv ! 1,99 m -NAP
boring: 95B3-169
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.929,64, Y: 405.755,70, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,46, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 0,46 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv I 0,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, geelgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv I 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv ! 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen

170 cm -Mv ! 1,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, zeggeveen, spoor hout, kalkloos
Opmerking: Boring vastgelopen op zeer waarschijnlijk dekzand.

Einde boring op 280 cm -Mv I 2,34 m -NAP

BAAC
boring: 95B3-170
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.915,33, Y: 405.803,61, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,66, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,66 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv I 0,14 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv ! 0,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv ! 0,74 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 3,34 m -NAP

boring: 95B3-171
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.960,81, Y: 405.791,10, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,72, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,72 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv ! 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv I 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv ! 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

140 cm -Mv ! 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv I 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne humuslagen, zeer fijn, kalkrijk, interpretatie: geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

Einde boring op 400 cm -Mv ! 3,28 m -NAP

BAAC
boring: 95B3-172
beschrijver: WB, datum: 17-4-2018, X: 106.973,14, Y: 405.749,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,64, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Moerdijk, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,64 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv I 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, geelgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“80 cm -Mv I 0,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

“120 cm -Mv ! 0,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen

“150 cm -Mv ! 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen

200 cm -Mv I 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, zeggeveen, kalkloos
Opmerking: Boring vastgelopen op zeer waarschijnlijk dekzand.

Einde boring op 340 cm -Mv ! 2,76 m -NAP

Deelgebied B-4

BAAC
boring: 95B4-173
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.017,45, Y: 406.765,63, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,08 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv l 0,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

95 cm -Mv l 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, veenbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: veenbrokken

120 cm -Mv l 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veel dunne kleilagen, amorf veen, kalkloos
Opmerking: Veen afgewisseld door dikke klei/gyttja ?

145 cm -Mv l 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

210 cm -Mv l 2,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: inspoeling veen

220 cm -Mv l 2,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,42 m -NAP
boring: 95B4-174
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.018,84, Y: 406.753,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,05, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,05 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpengruis, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord

45 cm -Mv l 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: drainagebuis op 100 cm

95 cm -Mv l 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

“150 cm -Mv l 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

210 cm -Mv l 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

240 cm -Mv l 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: overgangszone tussen veen en dekzand

245 cm -Mv l 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

Einde boring op 370 cm -Mv l 3,65 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-175
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.020,22, Y: 406.740,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,00, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord

50 cm -Mv I 0,50 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: drainagebuis op 100 cm

100 cm -Mv I 1,00 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

170 cm -Mv I 1,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

240 cm -Mv I 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

260 cm -Mv I 2,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, zandbijmenging, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: overgangszone tussen veen en dekzand

270 cm -Mv I 2,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

Einde boring op 310 cm -Mv I 3,10 m -NAP
boring: 95B4-176
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.021,60, Y: 406.728,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,02, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpengruis, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

"60 cm -Mv I 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"115 cm -Mv I 1,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

130 cm -Mv I 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veel dunne kleilagen, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"180 cm -Mv I 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

270 cm -Mv I 2,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

315 cm -Mv I 3,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

325 cm -Mv I 3,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 350 cm -Mv I 3,48 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-177
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.024,29, Y: 406.703,50, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,17, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,17 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

"35 cm -Mv l 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"90 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

"100 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"145 cm -Mv l 1,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, bosveen, kalkloos

190 cm -Mv l 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

210 cm -Mv l 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

220 cm -Mv l 2,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,67 m -NAP
boring: 95B4-178
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.066,78, Y: 406.683,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,21, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,21 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv l 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

85 cm -Mv l 1,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv l 1,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

190 cm -Mv l 2,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

200 cm -Mv l 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,71 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-179
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.061,33, Y: 406.732,72, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

"40 cm -Mv l 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"75 cm -Mv l 0,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

"95 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"170 cm -Mv l 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

180 cm -Mv l 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,62 m -NAP
boring: 95B4-180
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.059,97, Y: 406.745,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

W/Z/Z/AM

0 cm -Mv l 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 0,18 m -NAP
boring: 95B4-181
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.058,59, Y: 406.757,71, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,02, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv l 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

85 cm -Mv l 0,83 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

95 cm -Mv l 0,93 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

210 cm -Mv l 2,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

220 cm -Mv l 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,48 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-182
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.057,21, Y: 406.770,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,17, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv Z 0,17 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv Z 0,07 m +NAP
boring: 95B4-183
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.055,87, Y: 406.782,42, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,21, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv Z 0,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv Z 0,09 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv Z 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

"100 cm -Mv l 0,79 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"170 cm -Mv i 1,49 m -NAP
ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

190 cm -Mv Z 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 220 cm -Mv Z 1,99 m -NAP
boring: 95B4-184
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.092,90, Y: 406.811,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,43, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv Z 0,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbijmenging, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: dun pakket marien sediment vermengd met dekzand

tnnm

35 cm -Mv ì 0,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: moeilijk vast te stellen of het deel van bodemvorming is of dat het verkleuring betreft als gevolg van voormalige veenlaag....

55 cm -Mv i 0,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv Z 0,57 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-185
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.095,60, Y: 406.786,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,22, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv ì0,22 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv ì 0,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv ì 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

110 cm -Mv ì 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

150 cm -Mv ì 1,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: overgangszone tussen veen en dekzand. Mogelijk zwak ontwikkelde bodem....

155 cm -Mv ì 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

Einde boring op 190 cm -Mv ì 1,68 m -NAP
boring: 95B4-186
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.096,98, Y: 406.774,36, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,13, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv ì 0,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv ì 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

105 cm -Mv ì 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

115 cm -Mv ì 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

165 cm -Mv ì 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

180 cm -Mv ì 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 200 cm -Mv ì 1,87 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-187
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.098,36, Y: 406.761,94, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,03, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,03 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 0,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv ! 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

105 cm -Mv ! 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

170 cm -Mv ! 1,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

Einde boring op 200 cm -Mv ! 1,97 m -NAP
boring: 95B4-188
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.099,74, Y: 406.749,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,07, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

Y//////AÌŠ

0 cm -Mv I 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv ! 0,17 m -NAP
boring: 95B4-189
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.101,12, Y: 406.737,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,27, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv ! 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv ! 1,22 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

130 cm -Mv ! 1,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

190 cm -Mv I 2,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

200 cm -Mv I 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 220 cm -Mv ! 2,47 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-190
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.103,82, Y: 406.712,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,16 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

"30 cm -Mv l 0,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"85 cm -Mv l 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

"95 cm -Mv l 1,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"130 cm -Mv l 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv l 1,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

185 cm -Mv l 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

205 cm -Mv l 2,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 230 cm -Mv l 2,46 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-191
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.146,31, Y: 406.691,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,20, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,20 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

"35 cm -Mv I 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, schelpfragment, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"95 cm -Mv I 1,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

"145 cm -Mv I 1,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"175 cm -Mv I 1,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

"185 cm -Mv I 2,05 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: zwak ontwikkelde bodem, of verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

190 cm -Mv I 2,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleurd als gevolg van bovenliggende veenlaag

225 cm -Mv I 2,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 250 cm -Mv I 2,70 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-192
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.140,85, Y: 406.741,45, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,15, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,15 m -NAP
***v*v*v« vC

.WWA \V

vHvvlv Ss

ĩv*vXv« w
vo
ŵtvv*v S\
.v+vw, vO

Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv I 0,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv I 1,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

145 cm -Mv I 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

160 cm -Mv I 1,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

175 cm -Mv I 1,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

220 cm -Mv I 2,35 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

225 cm -Mv I 2,40 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 255 cm -Mv I 2,70 m -NAP
boring: 95B4-193
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.139,67, Y: 406.753,38, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 0,22 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-194
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.138,28, Y: 406.765,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,02, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

"35 cm -Mv I 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"110 cm -Mv ! 1,08 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

"120 cm -Mv ! 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

135 cm -Mv I 1,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"180 cm -Mv ! 1,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

220 cm -Mv I 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, zandbijmenging, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veraard veen

225 cm -Mv I 2,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

245 cm -Mv ! 2,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 270 cm -Mv ! 2,68 m -NAP
boring: 95B4-195
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.136,90, Y: 406.778,23, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,00, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,00 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv ! 0,10 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-196
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.135,39, Y: 406.791,15, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,14 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv I 0,31 m -NAP
IvtvtvĄ^
♦*****4******'t'4

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, veel dunne siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"105 cm -Mv ! 0,91 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, veel dunne zandlagen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en marien sediment

115 cm -Mv ! 1,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

145 cm -Mv ! 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

165 cm -Mv ! 1,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruinzwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: basis veenlaag

210 cm -Mv ! 1,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: overgangszone tussen veen en dekzand. Mogelijk zwak ontwikkelde bodem....

215 cm -Mv I 2,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende veenlaag

Einde boring op 245 cm -Mv ! 2,31 m -NAP
boring: 95B4-197
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.176,50, Y: 406.783,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,04, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv I 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv I 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv I 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijsbruin, humusvlekken, kalkloos

100 cm -Mv ! 1,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

190 cm -Mv ! 1,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, bruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos

210 cm -Mv I 2,14 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

Einde boring op 250 cm -Mv I 2,54 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-198
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.177,88, Y: 406.770,67, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,08 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

"25 cm -Mv l 0,33 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"90 cm -Mv l 0,98 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijsbruin, enkele zandlagen, kalkloos

"115 cm -Mv l 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

210 cm -Mv l 2,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: inspoeling veen

230 cm -Mv l 2,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,58 m -NAP

boring: 95B4-199
beschrijver: MVP, datum: 23-4-2018, X: 107.179,26, Y: 406.758,25, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,06, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst
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0 cm -Mv l 0,06 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 0,16 m -NAP
boring: 95B4-200
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.180,64, Y: 406.745,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,09, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,09 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

20 cm -Mv l 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele siltlagen, zeer fijn, schelpengruis, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

90 cm -Mv l 0,99 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkergrijs, amorf veen, kalkloos

"160 cm -Mv l 1,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"195 cm -Mv l 2,04 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos

210 cm -Mv l 2,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

225 cm -Mv l 2,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 250 cm -Mv l 2,59 m -NAP

BAAC
boring: 95B4-201
beschrijver: NW, datum: 23-4-2017, X: 107.183,34, Y: 406.720,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,23, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv,
opmerking:
boring niet geplaatst

0 cm -Mv l 0,23 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

"25 cm -Mv l 0,48 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, grijs, enkele siltlagen, zeer fijn, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"80 cm -Mv l 1,03 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

"150 cm -Mv l 1,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: verkleuring door veen

"165 cm -Mv l 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 200 cm -Mv l 2,23 m -NAP

Deelgebied B-5

BAAC
boring: 95B5-202
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 107.226,54, Y: 406.370,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,15, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkarm

"30 cm -Mv l 0,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

"60 cm -Mv l 0,75 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, geelgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

"75 cm -Mv l 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijs, veel dunne zandlagen, veraard veen, kalkloos

"110 cm -Mv l 1,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos

130 cm -Mv l 1,45 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 140 cm -Mv l 1,55 m -NAP
boring: 95B5-203
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 107.217,96, Y: 406.321,51, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,24, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,24 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos

35 cm -Mv l 0,59 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, schelpengruis, kalkloos, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv l 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, schelpengruis, kalkloos, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: Tussen 70 en 90 wat organisch materiaal

65 cm -Mv l 0,89 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, schelpengruis, kalkloos, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Tussen 70 en 90 wat organisch materiaal

130 cm -Mv l 1,54 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos

140 cm -Mv l 1,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 180 cm -Mv l 2,04 m -NAP
boring: 95B5-204
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 107.201, Y: 406.272, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: -0,15, precisie hoogte: 1 dm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 0,25 m -NAP

BAAC
boring: 95B5-205
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 107.237,37, Y: 406.241,29, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv l 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kleibrokken, schelpengruis, kalkloos
Opmerking: Gemeleerd

25 cm -Mv l 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos

35 cm -Mv l 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

50 cm -Mv l 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerroodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

70 cm -Mv l 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

90 cm -Mv l 1,02 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv l 1,32 m -NAP
boring: 95B5-206
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 107.245,94, Y: 406.290,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv l 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kleibrokken, schelpengruis, kalkloos
Opmerking: Gemeleerd

40 cm -Mv l 0,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, zwart, veraard veen, kalkloos

50 cm -Mv l 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont

60 cm -Mv l 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: E-horizont

80 cm -Mv l 0,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde humus

100 cm -Mv l 1,12 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerroodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

115 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: BC-horizont

125 cm -Mv l 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 140 cm -Mv l 1,52 m -NAP

BAAC
boring: 95B5-207
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 107.254,51, Y: 406.339,81, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,28, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,28 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, kalkloos

"25 cm -Mv l 0,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

"50 cm -Mv l 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: Tussen 70 en 90 wat organisch materiaal

"60 cm -Mv l 0,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, enkele humuslagen, kalkloos, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Tussen 70 en 90 wat organisch materiaal

"90 cm -Mv l 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, kalkloos

160 cm -Mv l 1,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijsbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 180 cm -Mv l 2,08 m -NAP
boring: 95B5-208
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 107.263,09, Y: 406.389,07, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,20, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,20 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, kalkarm

35 cm -Mv l 0,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, uiterst siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv l 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, geelgrijs, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv l 0,95 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos

"110 cm -Mv l 1,30 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, amorf veen, kalkloos

"140 cm -Mv l 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 160 cm -Mv l 1,80 m -NAP

BAAC
boring: 95B5-209
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.306,78, Y: 406.406,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

20 cm -Mv l 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv l 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

85 cm -Mv l 0,97 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dunne kleilagen, amorf veen, kalkloos

140 cm -Mv l 1,52 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

160 cm -Mv l 1,72 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: inspoeling vanuit veen

170 cm -Mv l 1,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 200 cm -Mv l 2,12 m -NAP
boring: 95B5-210
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.298,21, Y: 406.357,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,17, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,17 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

30 cm -Mv l 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv l 0,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

100 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

115 cm -Mv l 1,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos

160 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: inspoeling vanuit veen

170 cm -Mv l 1,87 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 200 cm -Mv l 2,17 m -NAP

BAAC
boring: 95B5-211
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.289,63, Y: 406.308,32, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,07, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

25 cm -Mv I 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv I 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

60 cm -Mv I 0,67 m -NAP
ī ī 11 ï ĩ

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: inspoeling vanuit veen

110 cm -Mv I 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen)

130 cm -Mv I 1,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 160 cm -Mv I 1,67 m -NAP
boring: 95B5-212
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.281,06, Y: 406.259,06, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,04, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,04 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

“25 cm -Mv I 0,29 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv I 0,49 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos

65 cm -Mv I 0,69 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: inspoeling vanuit veen

80 cm -Mv I 0,84 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv I 1,24 m -NAP
boring: 95B5-213
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.316,18, Y: 406.227,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,04, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,04 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbijmenging, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

35 cm -Mv I 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

45 cm -Mv I 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende verdwenen veenlaag

80 cm -Mv I 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv I 0,96 m -NAP

BAAC
boring: 95B5-214
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.324,75, Y: 406.276,83, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,07, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbijmenging, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

25 cm -Mv I 0,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

35 cm -Mv ! 0,28 m -NAP
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Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

45 cm -Mv ! 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

75 cm -Mv ! 0,68 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijk zwak ontwikkelde bodem

80 cm -Mv I 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende verdwenen veenlaag

Einde boring op 120 cm -Mv ! 1,13 m -NAP
boring: 95B5-215
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.333,33, Y: 406.326,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,09, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 0,09 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbijmenging, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

25 cm -Mv I 0,34 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

35 cm -Mv I 0,44 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
ī ī ī īī ī ī

55 cm -Mv I 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: AE-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: loodzandkorrels zichtbaar

85 cm -Mv I 0,94 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: mogelijk zwak ontwikkelde bodem

110 cm -Mv ! 1,19 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende verdwenen veenlaag

Einde boring op 150 cm -Mv ! 1,59 m -NAP

BAAC
boring: 95B5-216
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.341,90, Y: 406.375,35, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbijmenging, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

45 cm -Mv l 0,57 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv l 1,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, bruinrood, enkele kleilagen, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

160 cm -Mv l 1,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: overgangszone tussen veen en dekzand

165 cm -Mv l 1,77 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleuring als gevolg van bovenliggende verdwenen veenlaag

Einde boring op 200 cm -Mv l 2,12 m -NAP

boring: 95B5-217
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.377,02, Y: 406.343,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,07, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv l 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv l 0,72 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

"75 cm -Mv l 0,82 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dunne kleilagen, amorf veen, kalkloos

110 cm -Mv l 1,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: inspoeling vanuit veen

120 cm -Mv l 1,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 150 cm -Mv l 1,57 m -NAP

BAAC
boring: 95B5-218
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 107.368,45, Y: 406.294,60, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,04, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,04 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv I 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv ! 0,61 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, veel dunne kleilagen, amorf veen, kalkloos

120 cm -Mv ! 1,16 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont
Opmerking: inspoeling vanuit veen

135 cm -Mv ! 1,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 160 cm -Mv ! 1,56 m -NAP

boring: 95B5-219
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 107.359,87, Y: 406.245,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: -0,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbijmenging, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

30 cm -Mv I 0,38 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele siltlagen, kalkrijk
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

50 cm -Mv I 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

"70 cm -Mv ! 0,78 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, volledig gereduceerd

115 cm -Mv I 1,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 170 cm -Mv I 1,78 m -NAP

Deelgebied B-6

BAAC
boring: 95B6-220
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.418,27, Y: 405.879,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,14 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv I 0,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv I 0,51 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, donkergrijs, zeggeveen, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Opmerking: Deels veraard

90 cm -Mv I 0,76 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

160 cm -Mv I 1,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: Boring vastgelopen in zand

170 cm -Mv I 1,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 180 cm -Mv I 1,66 m -NAP
boring: 95B6-221
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.432,40, Y: 405.829,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,07, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv I 0,13 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

nm

35 cm -Mv I 0,28 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
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50 cm -Mv I 0,43 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv I 0,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, kalkarm, interpretatie: oeverafzettingen

125 cm -Mv I 1,18 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

360 cm -Mv I 3,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

370 cm -Mv I 3,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 400 cm -Mv I 3,93 m -NAP

BAAC
boring: 95B6-222
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.461,63, Y: 405.854,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,19, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv I 0,01 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv ! 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

105 cm -Mv ! 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

115 cm -Mv ! 0,96 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

360 cm -Mv ! 3,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

375 cm -Mv ! 3,56 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 385 cm -Mv ! 3,66 m -NAP

boring: 95B6-223
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.497,61, Y: 405.888,90, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,45, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,45 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkrijk
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv I 0,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv I 0,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 100 cm -Mv ! 0,55 m -NAP

BAAC
boring: 95B6-224
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.504,76, Y: 405.839,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,10, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,10 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv I 0,10 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

“35 cm -Mv ! 0,25 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

“80 cm -Mv ! 0,70 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

"100 cm -Mv ! 0,90 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen

130 cm -Mv I 1,20 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

“170 cm -Mv ! 1,60 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: erosief ^0,3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

375 cm -Mv I 3,65 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 400 cm -Mv ! 3,90 m -NAP

boring: 95B6-225
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.540,77, Y: 405.869,87, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,18, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 0,18 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv I 0,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv ! 0,17 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv I 0,62 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

130 cm -Mv I 1,12 m -NAP

«33

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: Vanaf 110 gerduceerd

165 cm -Mv ! 1,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

210 cm -Mv I 1,92 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: Boring vastgelopen in zand

225 cm -Mv I 2,07 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand

Einde boring op 240 cm -Mv I 2,22 m -NAP

BAAC
boring: 95B6-226
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.576,78, Y: 405.900,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,27, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,27 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv I 0,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

“50 cm -Mv I 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, spoor hout, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Tussen 80 en 120 venige zandlaag

Einde boring op 150 cm -Mv I 1,23 m -NAP
boring: 95B6-227
beschrijver: WB, datum: 23-4-2018, X: 107.583,93, Y: 405.850,85, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Drimmelen, plaatsnaam: Langeweg, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,14 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, kalkarm
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

"20 cm -Mv I 0,06 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

35 cm -Mv I 0,21 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

“100 cm -Mv I 0,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, donkergrijs, kalkrijk, interpretatie: oeverafzettingen
Opmerking: Vanaf 110 gerduceerd

“150 cm -Mv I 1,36 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, donkergrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: oeverafzettingen

180 cm -Mv I 1,66 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, zwak kleiig, roodbruin, zeggeveen, kalkloos

360 cm -Mv I 3,46 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: Boring vastgelopen in zand

Einde boring op 365 cm -Mv I 3,51 m -NAP

Deelgebied B-7

BAAC
boring: 95B7-228
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.134, Y: 405.085, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,77, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv ! 0,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord.

75 cm -Mv I 0,02 m +NAP
ţ*ţţ***i*

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring als gevolg van voormalige veen

100 cm -Mv ! 0,23 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 110 cm -Mv ! 0,33 m -NAP
boring: 95B7-229
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.154, Y: 405.039, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,99, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 0,99 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv ! 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord.Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

50 cm -Mv ! 0,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"65 cm -Mv ! 0,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv I 0,01 m -NAP
boring: 95B7-230
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.175, Y: 404.994, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,14, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

35 cm -Mv I 0,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

55 cm -Mv ! 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

"65 cm -Mv ! 0,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv ! 0,14 m +NAP

BAAC
boring: 95B7-231
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.221, Y: 404.987, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,32, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: sterk vlekkerig, verstoord

"95 cm -Mv l 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"115 cm -Mv l 0,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, geelwit, matig grof, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
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Einde boring op 130 cm -Mv l 0,02 m +NAP

boring: 95B7-232
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.201, Y: 405.033, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,14, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv l 0,69 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

60 cm -Mv l 0,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

70 cm -Mv l 0,44 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 90 cm -Mv l 0,24 m +NAP
boring: 95B7-233
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.178, Y: 405.087, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,81, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 0,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, kleibrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv l 0,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord.

70 cm -Mv l 0,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

75 cm -Mv l 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv l 0,19 m -NAP

BAAC
boring: 95B7-234
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.207, Y: 405.117, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,69, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, kleibrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

55 cm -Mv I 0,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, roodgroen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord. Restant veraard veen?

65 cm -Mv I 0,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

"80 cm -Mv ! 0,11 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv ! 0,31 m -NAP
boring: 95B7-235
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.228, Y: 405.072, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,07, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,07 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv ! 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord. Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

60 cm -Mv ! 0,47 m +NAP
K+'.+'. + .+.+'. + '.f

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

70 cm -Mv I 0,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 90 cm -Mv ! 0,17 m +NAP
boring: 95B7-236
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.248, Y: 405.026, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,19, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

45 cm -Mv I 0,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

60 cm -Mv ! 0,59 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 90 cm -Mv ! 0,29 m +NAP

BAAC
boring: 95B7-237
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.268, Y: 404.980, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,40, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,40 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: vlekkerig, verstoord

35 cm -Mv ! 1,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag?

50 cm -Mv ! 0,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 80 cm -Mv ! 0,60 m +NAP
boring: 95B7-238
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.294, Y: 405.019, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,03, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,03 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord

"30 cm -Mv ! 0,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 80 cm -Mv ! 0,23 m +NAP

boring: 95B7-239
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.274, Y: 405.065, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,12, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: licht vlekkerig, verstoord

35 cm -Mv I 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord

45 cm -Mv I 0,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 80 cm -Mv ! 0,32 m +NAP

BAAC
boring: 95B7-240
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.253, Y: 405.115, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 0,91, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 0,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: licht vlekkerig, verstoord

35 cm -Mv I 0,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord. Verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag?

50 cm -Mv ! 0,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: licht vlekkerig, bioturbatie?

ľ*v**v*^

70 cm -Mv ! 0,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

85 cm -Mv I 0,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv I 0,09 m -NAP
boring: 95B7-241
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.301, Y: 405.104, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,15, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: licht vlekkerig, verstoord

45 cm -Mv I 0,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, verstoord

55 cm -Mv I 0,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 90 cm -Mv I 0,25 m +NAP

boring: 95B7-242
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.321, Y: 405.058, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,41, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat kachelslak

“30 cm -Mv I 1,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag

45 cm -Mv I 0,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 80 cm -Mv I 0,61 m +NAP

Deelgebied B-8

BAAC
boring: 95B8-243
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.298, Y: 404.690, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,42, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, weinig wortelresten, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

65 cm -Mv ! 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: sterk vlekkerig

100 cm -Mv ! 0,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag

115 cm -Mv ! 0,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 130 cm -Mv ! 0,12 m +NAP

boring: 95B8-244
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.317, Y: 404.644, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,63, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

70 cm -Mv ! 0,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag

100 cm -Mv ! 0,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag

Einde boring op 130 cm -Mv ! 0,33 m +NAP

boring: 95B8-245
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.336, Y: 404.597, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,47, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv I 0,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, veenbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: restant (veraard)veenpakket

75 cm -Mv I 0,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring als gevolg van veen

85 cm -Mv I 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, veel dunne siltlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 110 cm -Mv I 0,37 m +NAP

BAAC
boring: 95B8-246
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.382, Y: 404.589, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,47, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv ! 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig. Verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag?

65 cm -Mv I 0,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag?

Einde boring op 90 cm -Mv I 0,57 m +NAP

boring: 95B8-247
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.363, Y: 404.635, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,32, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

40 cm -Mv I 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag

"75 cm -Mv I 0,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geel, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv I 0,32 m +NAP

boring: 95B8-248
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.345, Y: 404.682, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,54, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,54 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

50 cm -Mv I 1,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig. Bevat brokken Aa-horizont

70 cm -Mv I 0,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv I 0,54 m +NAP

BAAC
boring: 95B8-249
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.326, Y: 404.728, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,80, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,80 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

55 cm -Mv l 1,25 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag

75 cm -Mv l 1,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv l 0,80 m +NAP

boring: 95B8-250
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.373, Y: 404.720, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,41, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv l 0,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: bruine verkleuring. Gevolg van voormalige veenlaag? bevat brokken Aa horizont

55 cm -Mv l 0,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

80 cm -Mv l 0,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijswit, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 100 cm -Mv l 0,41 m +NAP
boring: 95B8-251
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.391, Y: 404.673, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,56, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: sp bk

55 cm -Mv l 1,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 85 cm -Mv l 0,71 m +NAP

BAAC
boring: 95B8-252
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.410, Y: 404.627, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,64, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: sp bk

"50 cm -Mv ! 1,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag?

Einde boring op 100 cm -Mv ! 0,64 m +NAP

boring: 95B8-253
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.428, Y: 404.580, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,66, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

75 cm -Mv ! 0,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: restant (veraard)veenpakket

90 cm -Mv I 0,76 m +NAP

ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ ĩ

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring als gevolg van voormalige veenlaag

115 cm -Mv ! 0,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat enkele grindjes

Einde boring op 130 cm -Mv ! 0,36 m +NAP
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|||

boring: 95B8-254
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.456, Y: 404.619, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,67, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen

70 cm -Mv I 0,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring. Gevolg van voormalige veenlaag?

"75 cm -Mv ! 0,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv ! 0,67 m +NAP

BAAC
boring: 95B8-255
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.438, Y: 404.665, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,67, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: licht vlekkerig, bevat kachelslak

90 cm -Mv l 0,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, restant (veraard)veenpakket?

105 cm -Mv l 0,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat enkele grindjes

Einde boring op 130 cm -Mv l 0,37 m +NAP

boring: 95B8-256
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.419, Y: 404.711, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,55, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 1,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

60 cm -Mv l 0,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: vlekkerig, (recent) opgebracht

90 cm -Mv l 0,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: restant (veraard)veenpakket?

110 cm -Mv l 0,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, enkele siltlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring als gevolg van veen

120 cm -Mv l 0,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, enkele siltlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 150 cm -Mv l 0,05 m +NAP

BAAC
boring: 95B8-257
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.401, Y: 404.758, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,50, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

65 cm -Mv ! 0,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, restant (veraard)veenpakket?

75 cm -Mv ! 0,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv ! 0,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 110 cm -Mv ! 0,40 m +NAP
boring: 95B8-258
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.448, Y: 404.748, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,51, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

“45 cm -Mv ! 1,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, geelbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: (recent) opgebracht

70 cm -Mv I 0,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruinzwart, veenbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: begraven natuurlijke (ongeploegde) A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: restant (veraard)veenpakket

85 cm -Mv I 0,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring als gevolg van veen

105 cm -Mv ! 0,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: Bevat enkele grindjes

Einde boring op 120 cm -Mv ! 0,31 m +NAP
boring: 95B8-259
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.466, Y: 404.703, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,59, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 1,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen

65 cm -Mv I 0,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: bruine verkleuring als gevolg van veen

70 cm -Mv I 0,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv ! 0,59 m +NAP

BAAC
boring: 95B8-260
beschrijver: MVP, datum: 16-4-2018, X: 108.484, Y: 404.657, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44C, hoogte: 1,66, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Breda, opdrachtgever: Provincie Noord Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 1,66 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: sp bk

75 cm -Mv ! 0,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv ! 0,66 m +NAP
ĨŴĨVÏŶS

Deelgebied D-1

BAAC
boring: 95D1-261
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.644,73, Y: 393.443,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,08, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,08 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“45 cm -Mv l 4,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: leemlaagjes

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,08 m +NAP

boring: 95D1-262
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.617,73, Y: 393.477,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,10, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv l 4,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beddingafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv l 4,35 m +NAP

1

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,10 m +NAP

boring: 95D1-263
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.568,83, Y: 393.467,30, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: esdek

75 cm -Mv l 4,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 120 cm -Mv l 3,96 m +NAP

BAAC
boring: 95D1-264
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.519,93, Y: 393.456,88, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,18, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: esdek

“60 cm -Mv l 4,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,18 m +NAP

boring: 95D1-265
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.507,56, Y: 393.454,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,12 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 4,82 m +NAP
boring: 95D1-266
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.495,34, Y: 393.451,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,20, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: esdek

45 cm -Mv l 4,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,20 m +NAP

boring: 95D1-267
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.483,11, Y: 393.449,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,14 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 4,84 m +NAP

BAAC
boring: 95D1-268
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.462,69, Y: 393.485,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 4,98, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 4,98 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig

50 cm -Mv l 4,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig (brokken ah)

75 cm -Mv l 4,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 120 cm -Mv l 3,78 m +NAP

boring: 95D1-269
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.474,92, Y: 393.488,17, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,02, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 4,72 m +NAP
boring: 95D1-270
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.487,14, Y: 393.490,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,05, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,05 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: licht vlekkerig

30 cm -Mv l 4,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig (brokken ah)

95 cm -Mv l 4,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 120 cm -Mv l 3,85 m +NAP

boring: 95D1-271
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.499,36, Y: 393.493,41, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,06, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 30 cm -Mv l 4,76 m +NAP

BAAC
boring: 95D1-272
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.511,58, Y: 393.496,03, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,02, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, matig humeus, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: sterk vlekkerig

“30 cm -Mv I 4,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 80 cm -Mv ! 4,22 m +NAP

boring: 95D1-273
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.536,04, Y: 393.501,21, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,09, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 5,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig

“75 cm -Mv ! 4,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig. scherp, slecht gesorteerd

85 cm -Mv I 4,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: scherp, slecht gesorteerd. Bevat verspoeld hout

Einde boring op 120 cm -Mv ! 3,89 m +NAP

boring: 95D1-274
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.584,94, Y: 393.511,64, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,09, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,09 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont
Opmerking: esdek

80 cm -Mv I 4,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, matig zandig, zwak humeus, donkergrijs, enkele humuslagen, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: beekafzetting, in de top verploegd

95 cm -Mv ! 4,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv ! 3,89 m +NAP

BAAC
boring: 95D1-275
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.629,25, Y: 393.520,08, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,10, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsbruin, zandbrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv I 4,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele humuslagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv I 4,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 120 cm -Mv I 3,90 m +NAP

boring: 95D1-276
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.552,15, Y: 393.545,54, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 4,76, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 4,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen

30 cm -Mv I 4,46 m +NAP
11 * * 11

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig. scherp, slecht gesorteerd

35 cm -Mv I 4,41 m +NAP

ftWH+lí;-

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: scherp, slecht gesorteerd

75 cm -Mv I 4,01 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: scherp, slecht gesorteerd

Einde boring op 100 cm -Mv I 3,76 m +NAP
boring: 95D1-277
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.503,25, Y: 393.535,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,09, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen
V 4.

4 ľ

20 cm -Mv I 4,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

30 cm -Mv I 4,79 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruinrood, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig. Verkleurd als gevolg van voormalige veenlaag?

80 cm -Mv I 4,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 120 cm -Mv I 3,89 m +NAP

BAAC
boring: 95D1-278
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.491,50, Y: 393.532,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,06, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,06 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen

70 cm -Mv I 4,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig

90 cm -Mv ! 4,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 130 cm -Mv ! 3,76 m +NAP

Deelgebied D-2

BAAC
boring: 95D2-279
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.668,24, Y: 393.796,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,42, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,42 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Zeer sterk gevlekt en gelaagd

“100 cm -Mv I 4,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv I 4,22 m +NAP

boring: 95D2-280
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.687,23, Y: 393.842,52, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,63, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 5,23 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Enkele donkere vlekken. Compact zand

Einde boring op 75 cm -Mv I 4,88 m +NAP

boring: 95D2-281
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.692,36, Y: 393.854,11, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,63, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Zeer sterk gevlekt

45 cm -Mv I 5,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv I 4,88 m +NAP

boring: 95D2-282
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.697,95, Y: 393.865,75, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,69, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,69 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 5,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv I 4,94 m +NAP

BAAC
boring: 95D2-283
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.702,12, Y: 393.877,09, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,78, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 5,68 m +NAP
boring: 95D2-284
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.707,02, Y: 393.888,44, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,82, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Zwak gevlekt

40 cm -Mv l 5,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv l 5,07 m +NAP

boring: 95D2-285
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.753,65, Y: 393.895,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,94, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,94 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Zwak gevlekt

40 cm -Mv l 5,54 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv l 5,19 m +NAP

boring: 95D2-286
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.743,72, Y: 393.872,62, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,86, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Zwak gevlekt

40 cm -Mv l 5,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv l 5,11 m +NAP

BAAC
boring: 95D2-287
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.738,79, Y: 393.861,13, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,81, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Zwak gevlekt

40 cm -Mv l 5,41 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv l 5,06 m +NAP

boring: 95D2-288
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.733,86, Y: 393.849,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,77, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

35 cm -Mv l 5,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv l 5,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 70 cm -Mv l 5,07 m +NAP
boring: 95D2-289
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.728,93, Y: 393.838,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,73, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Zwak gevlekt

40 cm -Mv l 5,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv l 4,98 m +NAP

boring: 95D2-290
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.724,29, Y: 393.826,69, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,63, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Zwak gevlekt

50 cm -Mv l 5,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 75 cm -Mv l 4,88 m +NAP

BAAC
boring: 95D2-291
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.714,07, Y: 393.803,73, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,59, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

“65 cm -Mv I 4,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

"70 cm -Mv I 4,89 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, witgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Scherp zand

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,59 m +NAP

boring: 95D2-292
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.760,70, Y: 393.810,86, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,75, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 5,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 70 cm -Mv I 5,05 m +NAP

boring: 95D2-293
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.765,56, Y: 393.821,82, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,81, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt. Humeuze brokken

50 cm -Mv I 5,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 80 cm -Mv I 5,01 m +NAP

boring: 95D2-294
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.770,49, Y: 393.833,31, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,78, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv I 5,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv I 5,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 70 cm -Mv I 5,08 m +NAP

BAAC
boring: 95D2-295
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.774,92, Y: 393.844,79, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,81, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 5,71 m +NAP
boring: 95D2-296
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 110.780,05, Y: 393.856,77, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,89, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,89 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv l 5,49 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjegeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

“65 cm -Mv l 5,24 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingeel, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Iets verspoelde component

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,89 m +NAP

Deelgebied D-3

BAAC
boring: 95D3-297
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.992, Y: 393.554, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,46, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Regelmatig geploegde A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte
grond
Opmerking: vettig

40 cm -Mv I 5,06 m +NAP
i ĩni ĩ

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: vlekkerig, restant veraard veen?

55 cm -Mv I 4,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van veen.

75 cm -Mv ! 4,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv ! 4,46 m +NAP
boring: 95D3-298
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.938, Y: 393.488, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,81, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 5,81 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: basis licht vlekkerig

“35 cm -Mv ! 5,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv ! 4,81 m +NAP

boring: 95D3-299
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.984, Y: 393.508, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,40, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv I 4,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, enkele zandlagen, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: deels verploegd in de top

60 cm -Mv I 4,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: lichte inspoeling veen

80 cm -Mv I 4,60 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv ! 4,20 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-300
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 111.007, Y: 393.517, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,35, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,35 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

50 cm -Mv I 4,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: deels verploegd

55 cm -Mv I 4,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: lichte inspoeling veen

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,35 m +NAP

boring: 95D3-301
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.019, Y: 393.522, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,38, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,38 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 5,28 m +NAP
boring: 95D3-302
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 111.030, Y: 393.527, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,37, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv I 4,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv I 4,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: inspoeling veen

70 cm -Mv I 4,67 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,37 m +NAP
boring: 95D3-303
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.042, Y: 393.532, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,45, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv
ITTTTTT
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0 cm -Mv I 5,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 5,35 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-304
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 111.053, Y: 393.537, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,44, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,44 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv I 5,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruinzwart, veen (niet gedifferentieerd), kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

45 cm -Mv I 4,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: inspoeling veen

70 cm -Mv I 4,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,44 m +NAP
boring: 95D3-305
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 111.076, Y: 393.547, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,50, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

30 cm -Mv I 5,20 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 80 cm -Mv I 4,70 m +NAP

boring: 95D3-306
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.069, Y: 393.500, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,41, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,41 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte grond

45 cm -Mv I 4,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijszwart, zandbrokken, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig

60 cm -Mv I 4,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak grindig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

75 cm -Mv I 4,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig grof, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van veen. grondwater op 100 cm.

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,41 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-307
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.046, Y: 393.490, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,45, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,45 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Regelmatig geploegde A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte
grond

50 cm -Mv I 4,95 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, grijszwart, zandbrokken, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: sterk vlekkerig

"70 cm -Mv I 4,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

“80 cm -Mv I 4,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsbruin, matig fijn, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van veen. grondwater op 100 cm.

"100 cm -Mv I 4,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, grijsbruin, spoor wortelresten, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 120 cm -Mv I 4,25 m +NAP
boring: 95D3-308
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.034, Y: 393.486, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,43, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 5,33 m +NAP
boring: 95D3-309
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.023, Y: 393.481, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,43, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,43 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Regelmatig geploegde A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte
grond
Opmerking: basis is sterk vlekkerig

60 cm -Mv I 4,83 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen

75 cm -Mv I 4,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: slecht gesorteerd. verkleurd als gevolg van veen.

“110 cm -Mv I 4,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: slecht gesorteerd.

Einde boring op 120 cm -Mv I 4,23 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-310
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.011, Y: 393.476, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,48, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,48 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Regelmatig geploegde A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte
grond

60 cm -Mv I 4,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, zandbrokken, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: licht vlekkerig

"70 cm -Mv I 4,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, enkele siltlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van veen.

“100 cm -Mv I 4,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele siltlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 120 cm -Mv I 4,28 m +NAP

boring: 95D3-311
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.000, Y: 393.471, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,51, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: Regelmatig geploegde A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: opgebrachte
grond

“60 cm -Mv I 4,91 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, zwart, veraard veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: licht vlekkerig

65 cm -Mv I 4,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van veen.

80 cm -Mv I 4,71 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, enkele leemlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,51 m +NAP
boring: 95D3-312
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 110.977, Y: 393.461, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,66, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv I 5,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: verstoord
Opmerking: licht vlekkerig
inmn

50 cm -Mv I 5,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

70 cm -Mv I 4,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,66 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-313
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 110.970, Y: 393.414, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,92, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

35 cm -Mv I 5,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

55 cm -Mv I 5,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 80 cm -Mv ! 5,12 m +NAP

boring: 95D3-314
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 111.016, Y: 393.434, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,51, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv ! 5,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv I 4,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

Einde boring op 100 cm -Mv ! 4,51 m +NAP

boring: 95D3-315
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.026, Y: 393.438, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,74, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv ! 5,64 m +NAP
boring: 95D3-316
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 111.038, Y: 393.444, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,67, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 5,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv I 5,22 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv I 5,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: matig gesorteerd

Einde boring op 100 cm -Mv ! 4,67 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-317
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.050, Y: 393.448, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,60, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,60 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 5,50 m +NAP
boring: 95D3-318
beschrijver: NW, datum: 24-4-2017, X: 111.062, Y: 393.454, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,49, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,49 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

40 cm -Mv Z 5,09 m +NAP
ĩĩīĩĩī

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, humusvlekken, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: leemlagen

75 cm -Mv l 4,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 120 cm -Mv l 4,29 m +NAP

boring: 95D3-319
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.100, Y: 393.427, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,74, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,74 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv l 5,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijswit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 90 cm -Mv l 4,84 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-320
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.089, Y: 393.422, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,76, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 5,51 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, roodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

40 cm -Mv l 5,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig humeus, donkergrijs, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: tegen veraard veen aan

55 cm -Mv l 5,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

60 cm -Mv l 5,16 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen
Opmerking: verkleurd als gevolg van veen?

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,76 m +NAP
boring: 95D3-321
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.077, Y: 393.417, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,85, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,85 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv l 5,60 m +NAP
*****t*t***t***** \
♦*t***4***4*t***ļ y

v*ví*X*vs

Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

30 cm -Mv l 5,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

*****t*t***t***** \

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,85 m +NAP

*****************
s
***t*t*t***t*±*t* \
boring: 95D3-322
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.066, Y: 393.412, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,88, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,88 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: basis licht vlekkerig

30 cm -Mv l 5,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,08 m +NAP

BAAC
boring: 95D3-323
beschrijver: MVP, datum: 24-4-2018, X: 111.054, Y: 393.407, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,90, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Kaarschot, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,90 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, oxidatie en reductie verschijnselen, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: basis licht vlekkerig

40 cm -Mv I 5,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelwit, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont met roestvlekken, enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

Einde boring op 100 cm -Mv I 4,90 m +NAP

Deelgebied E-1

BAAC
boring: 95E1-324
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.227, Y: 390.377, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,75, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

25 cm -Mv I 5,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne leemlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem,
gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv I 5,15 m +NAP

boring: 95E1-325
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.246, Y: 390.333, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,77, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

25 cm -Mv I 5,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: leem, zwak zandig, grijs, veel dikke zandlagen, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en
grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 60 cm -Mv I 5,17 m +NAP

boring: 95E1-326
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.258, Y: 390.413, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,83, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv I 5,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 50 cm -Mv I 5,33 m +NAP

BAAC
boring: 95E1-327
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.288, Y: 390.449, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,92, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

“30 cm -Mv I 5,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv ! 5,32 m +NAP

boring: 95E1-328
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.277, Y: 390.369, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,78, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 5,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

25 cm -Mv I 5,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele leemlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem,
gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 50 cm -Mv ! 5,28 m +NAP

boring: 95E1-329
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.296, Y: 390.326, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,88, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv
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0 cm -Mv ! 5,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

25 cm -Mv I 5,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

40 cm -Mv ! 5,48 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 60 cm -Mv ! 5,28 m +NAP
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BAAC
boring: 95E1-330
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.307, Y: 390.405, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,81, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,81 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

“25 cm -Mv l 5,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 50 cm -Mv l 5,31 m +NAP

boring: 95E1-331
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.338, Y: 390.441, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,95, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

30 cm -Mv l 5,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv l 5,35 m +NAP

boring: 95E1-332
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.326, Y: 390.362, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,82, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv
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0 cm -Mv l 5,82 m +NAP
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Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

30 cm -Mv l 5,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

“45 cm -Mv l 5,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne leemlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem,
gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 60 cm -Mv l 5,22 m +NAP

BAAC
boring: 95E1-333
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 111.357, Y: 390.398, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 5,97, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

40 cm -Mv l 5,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne leemlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem,
gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,17 m +NAP

Deelgebied E-2

BAAC
boring: 95E2-334
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.234, Y: 389.727, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,22, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,22 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

“8 cm -Mv l 6,14 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Cunetzand. Aan basis enkele humeuze vlekken.

"40 cm -Mv l 5,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Enkel roestvlekje

Einde boring op 90 cm -Mv l 5,32 m +NAP

boring: 95E2-335
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.281, Y: 389.721, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,25, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 6,15 m +NAP
boring: 95E2-336
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.307, Y: 389.682, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,22, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv
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0 cm -Mv l 6,22 m +NAP
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Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 6,12 m +NAP
boring: 95E2-337
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.257, Y: 389.681, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,19, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,19 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 6,09 m +NAP
boring: 95E2-338
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.244, Y: 389.681, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,17, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv
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0 cm -Mv l 6,17 m +NAP
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Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 6,07 m +NAP

BAAC
boring: 95E2-339
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.232, Y: 389.681, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,13, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,13 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

8 cm -Mv I 6,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergeelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Cunetzand

"25 cm -Mv ! 5,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: verploegd
Opmerking: Gevlekt

"40 cm -Mv ! 5,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd, scherp zand

Einde boring op 75 cm -Mv ! 5,38 m +NAP

boring: 95E2-340
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.219, Y: 389.680, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,25, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,25 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

“8 cm -Mv ! 6,17 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: Cunetzand

35 cm -Mv ! 5,90 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

50 cm -Mv I 5,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd, scherp zand

Einde boring op 100 cm -Mv ! 5,25 m +NAP

boring: 95E2-341
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.207, Y: 389.680, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,40, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv ! 6,30 m +NAP

BAAC
boring: 95E2-342
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.234, Y: 389.639, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,64, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: verhard,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv 1 6,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv 1 6,54 m +NAP
boring: 95E2-343
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.245, Y: 389.639, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,62, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv 1 6,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Zeer sterk gevlekt

"70 cm -Mv 1 5,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Verspoelde component

Einde boring op 100 cm -Mv 1 5,62 m +NAP

BAAC
boring: 95E2-344
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.258, Y: 389.639, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,60, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: tuin,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Zeer sterk gevlekt

“90 cm -Mv I 5,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 120 cm -Mv I 5,40 m +NAP

boring: 95E2-345
beschrijver: WB, datum: 25-4-2018, X: 110.287, Y: 389.638, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50B, hoogte: 6,65, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
plantsoen, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Breda, plaatsnaam: Hazeldonk, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: ondoordringbaar bouwpuin (onbepaald)

Opmerking: Zeer sterk gevlekt

Einde boring op 30 cm -Mv I 6,35 m +NAP

Deelgebied E-3

BAAC
boring: 95E3-346
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.579, Y: 389.650, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 6,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"80 cm -Mv l 5,71 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,51 m +NAP

boring: 95E3-347
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.603, Y: 389.606, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,56, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv l 6,36 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

70 cm -Mv l 5,86 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,56 m +NAP

BAAC
boring: 95E3-348
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.615, Y: 389.584, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,51, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,51 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv l 6,16 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

60 cm -Mv l 5,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,51 m +NAP

boring: 95E3-349
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.621, Y: 389.573, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,26, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 6,16 m +NAP
boring: 95E3-350
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.628, Y: 389.563, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,21, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 5,91 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
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“45 cm -Mv l 5,76 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,41 m +NAP

boring: 95E3-351
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.634, Y: 389.552, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,10, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 6,00 m +NAP

BAAC
boring: 95E3-352
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.640, Y: 389.541, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,01, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv I 5,66 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv I 5,51 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 80 cm -Mv I 5,21 m +NAP

boring: 95E3-353
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.675, Y: 389.560, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,92, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“15 cm -Mv I 5,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

40 cm -Mv I 5,52 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 80 cm -Mv I 5,12 m +NAP

boring: 95E3-354
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.668, Y: 389.572, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,96, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 5,86 m +NAP

BAAC
boring: 95E3-355
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.662, Y: 389.583, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,15, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,15 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv l 6,00 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv l 5,65 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 90 cm -Mv l 5,25 m +NAP

boring: 95E3-356
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.656, Y: 389.594, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,41, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 6,31 m +NAP
boring: 95E3-357
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.650, Y: 389.604, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,52, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

"15 cm -Mv l 6,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

"80 cm -Mv l 5,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,52 m +NAP
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BAAC
boring: 95E3-358
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.626, Y: 389.648, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,56, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 6,31 m +NAP
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Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, oranjegrijs, kleibrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: kleibrokken

60 cm -Mv l 5,96 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv l 5,66 m +NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 120 cm -Mv l 5,36 m +NAP
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boring: 95E3-359
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.602, Y: 389.691, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,63, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“35 cm -Mv l 6,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
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60 cm -Mv l 6,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,63 m +NAP
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boring: 95E3-360
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.649, Y: 389.689, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,68, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,68 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 6,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

50 cm -Mv l 6,18 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, geelgrijs, kalkloos, interpretatie: fluvioperiglaciale afzettingen (zand en grind [leem, gyttja, veen])
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: Freatisch vlak op 50

Einde boring op 60 cm -Mv l 6,08 m +NAP

BAAC
boring: 95E3-361
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.673, Y: 389.645, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,92, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv I 6,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijsbruin, kalkloos
Bodemkundig: AC-horizont

40 cm -Mv I 6,52 m +NAP
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Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

65 cm -Mv I 6,27 m +NAP
WvvvzW's

Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Freatisch vlak op 70

Einde boring op 80 cm -Mv I 6,12 m +NAP

boring: 95E3-362
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.685, Y: 389.623, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,18, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,18 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“25 cm -Mv I 5,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 65 cm -Mv I 5,53 m +NAP

boring: 95E3-363
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.691, Y: 389.613, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,03, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,03 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 5,93 m +NAP
boring: 95E3-364
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.698, Y: 389.602, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,88, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Gevlekt

15 cm -Mv I 5,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: verploegde A/C-menglaag, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Humeuze vlekken

30 cm -Mv I 5,58 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 65 cm -Mv I 5,23 m +NAP

BAAC
boring: 95E3-365
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.704, Y: 389.591, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,88, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,88 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 5,78 m +NAP
boring: 95E3-366
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.710, Y: 389.580, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,72, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,72 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: Gevlekt

"25 cm -Mv l 5,47 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Freatisch vlak op 50

Einde boring op 60 cm -Mv l 5,12 m +NAP

boring: 95E3-367
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.745, Y: 389.599, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,82, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,82 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“20 cm -Mv l 5,62 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

80 cm -Mv l 5,02 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 4,82 m +NAP

boring: 95E3-368
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.739, Y: 389.610, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,86, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 5,76 m +NAP

BAAC
boring: 95E3-369
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.733, Y: 389.621, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,87, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Zeer sterk gevlekt

45 cm -Mv l 5,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijsgeel, matig grof, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Freatisch vlak op 60

Einde boring op 75 cm -Mv l 5,12 m +NAP

boring: 95E3-370
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 109.727, Y: 389.632, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,98, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv l 5,88 m +NAP
boring: 95E3-371
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.720, Y: 389.643, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,40, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv
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0 cm -Mv l 6,40 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: esdek
Opmerking: Recent opgebracht?

60 cm -Mv l 5,80 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsgrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: oude akkerlaag

70 cm -Mv l 5,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Freatisch vlak op 80

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,40 m +NAP
M M 4 4 A

boring: 95E3-372
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 109.696, Y: 389.687, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,95, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,95 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv l 6,75 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken

45 cm -Mv l 6,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: diffuus (3-10 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Freatisch vlak op 50

Einde boring op 60 cm -Mv l 6,35 m +NAP

Deelgebied E-5

BAAC
boring: 95E5-379
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.144,43, Y: 388.779,18, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,76, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,76 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 5,46 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk zandig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv l 5,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Slecht gesorteerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 4,96 m +NAP
boring: 95E5-380
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.145,42, Y: 388.733,16, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,14, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,14 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 5,84 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,34 m +NAP

boring: 95E5-381
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.146,41, Y: 388.679,20, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,43, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,43 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

"30 cm -Mv l 6,13 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd. Gemeleerd

50 cm -Mv l 5,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: Goed gesorteerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,63 m +NAP
boring: 95E5-382
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.186,90, Y: 388.655,00, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,60, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 6,35 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtroodbruin, matig fijn, kalkarm, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd. Gemeleerd

55 cm -Mv l 6,05 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Opmerking: Goed gesorteerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,60 m +NAP

BAAC
boring: 95E5-383
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.185,91, Y: 388.704,99, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,57, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

20 cm -Mv l 6,37 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelbruin, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Gemeleerd

60 cm -Mv l 5,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkarm, interpretatie: dekzand
Opmerking: Goed gesorteerd. Naar onderen toe meer reductie

Einde boring op 85 cm -Mv l 5,72 m +NAP

boring: 95E5-384
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.184,92, Y: 388.754,98, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,12, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 5,82 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,32 m +NAP

boring: 95E5-385
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.183,93, Y: 388.804,97, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,86, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,86 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 5,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont

50 cm -Mv l 5,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor plantenresten, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Slecht gesorteerd

Einde boring op 90 cm -Mv l 4,96 m +NAP

boring: 95E5-386
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.223,76, Y: 388.826,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,06, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,06 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 5,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

50 cm -Mv l 5,56 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,26 m +NAP

BAAC
boring: 95E5-387
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.224,42, Y: 388.780,76, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,24, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv I 5,94 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 60 cm -Mv ! 5,64 m +NAP

boring: 95E5-388
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.225,41, Y: 388.735,40, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,34, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,34 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv ! 6,24 m +NAP
boring: 95E5-389
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.226,39, Y: 388.680,78, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,47, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 6,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv ! 6,37 m +NAP
boring: 95E5-390
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.266,88, Y: 388.656,58, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,28, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 6,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 5,98 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: Slecht gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv ! 5,68 m +NAP

boring: 95E5-391
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.265,89, Y: 388.706,57, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,18, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 6,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 5,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

65 cm -Mv I 5,53 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Opmerking: Gemeleerd

Einde boring op 100 cm -Mv ! 5,18 m +NAP

BAAC
boring: 95E5-392
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.264,90, Y: 388.756,56, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,32, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“40 cm -Mv l 5,92 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Slecht gesorteerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,52 m +NAP

boring: 95E5-393
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.263,92, Y: 388.806,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,16, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

"30 cm -Mv l 5,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, veel Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

55 cm -Mv l 5,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,36 m +NAP
boring: 95E5-394
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.304,40, Y: 388.782,34, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,26, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv
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0 cm -Mv l 6,26 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv l 5,81 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

65 cm -Mv l 5,61 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,26 m +NAP

boring: 95E5-395
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.305,11, Y: 388.727,96, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,96, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 5,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Slecht gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv l 5,26 m +NAP

Deelgebied E-6

BAAC
boring: 95E6-396
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.885,78, Y: 388.272,55, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,74, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,74 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: Bolster aan basis

40 cm -Mv I 5,34 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv I 5,04 m +NAP

boring: 95E6-397
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.891,92, Y: 388.222,93, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,78, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,78 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: Veraard veen

40 cm -Mv I 5,38 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, lichtbruingrijs, kalkloos, interpretatie: beekafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv I 5,28 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv I 5,08 m +NAP

boring: 95E6-398
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.934,69, Y: 388.203,02, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,75, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 5,65 m +NAP
boring: 95E6-399
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.928,55, Y: 388.252,65, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,62, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos
Opmerking: boring niet geplaatst

Einde boring op 10 cm -Mv I 5,52 m +NAP

BAAC
boring: 95E6-400
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.922,41, Y: 388.302,27, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,48, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,48 m +NAP
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, kalkloos

40 cm -Mv / 5,08 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv l 4,78 m +NAP

boring: 95E6-401
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.964,33, Y: 388.287,33, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,48, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,48 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos

15 cm -Mv l 5,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 50 cm -Mv l 4,98 m +NAP

boring: 95E6-402
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.971,32, Y: 388.232,74, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,63, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 5,63 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos

30 cm -Mv l 5,33 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv l 4,93 m +NAP

BAAC
boring: 95E6-403
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 108.977,45, Y: 388.183,12, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,75, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos

30 cm -Mv I 5,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv I 5,05 m +NAP

boring: 95E6-404
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.014,08, Y: 388.212,84, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,98, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,98 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn, kalkloos

“20 cm -Mv I 5,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv I 5,38 m +NAP

boring: 95E6-405
beschrijver: WB, datum: 24-4-2018, X: 109.007,94, Y: 388.262,46, precisie locatie: 1 dm, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 5,71, precisie
hoogte: 1 cm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: GPS, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
grasland, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 5,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig fijn, kalkloos

35 cm -Mv I 5,36 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv I 5,11 m +NAP

Deelgebied E-7

BAAC
boring: 95E7-406
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.603, Y: 387.835, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,60, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,60 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd
Opmerking: bolster?

45 cm -Mv I 6,15 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: matig gesorteerd

Einde boring op 100 cm -Mv I 5,60 m +NAP
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boring: 95E7-407
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.573, Y: 387.794, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,61, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

55 cm -Mv I 6,06 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: matig gesorteerd

Einde boring op 100 cm -Mv I 5,61 m +NAP

boring: 95E7-408
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.591, Y: 387.751, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,57, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,57 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

“30 cm -Mv I 6,27 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd. Freatisch vlak op 50

Einde boring op 60 cm -Mv I 5,97 m +NAP

BAAC
boring: 95E7-409
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.620, Y: 387.791, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,73, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,73 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

10 cm -Mv I 6,63 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele leemlagen, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

30 cm -Mv I 6,43 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd. Freatisch vlak op 50

Einde boring op 60 cm -Mv ! 6,13 m +NAP
boring: 95E7-410
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.650, Y: 387.832, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,39, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 6,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv I 6,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

“35 cm -Mv ! 6,04 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, bruingrijs, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

40 cm -Mv I 5,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 80 cm -Mv ! 5,59 m +NAP

boring: 95E7-411
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.697, Y: 387.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,31, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 6,31 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 6,01 m +NAP
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Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Matig gesorteerd. Freatisch vlak op 50

Einde boring op 60 cm -Mv I 5,71 m +NAP

BAAC
boring: 95E7-412
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.667, Y: 387.788, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,37, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,37 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv l 6,07 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, bruingrijs, kalkloos

35 cm -Mv l 6,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, bruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

80 cm -Mv l 5,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: slecht gesorteerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 5,37 m +NAP
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boring: 95E7-413
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.638, Y: 387.747, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,61, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,61 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv l 6,31 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, kalkloos

35 cm -Mv l 6,26 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, bruingrijs, kalkloos

“40 cm -Mv l 6,21 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,81 m +NAP

boring: 95E7-414
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.609, Y: 387.707, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,83, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,83 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv l 6,53 m +NAP
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Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 70 cm -Mv l 6,13 m +NAP

BAAC
boring: 95E7-415
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.656, Y: 387.704, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,92, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,92 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

15 cm -Mv l 6,77 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd en scherp zand

Einde boring op 50 cm -Mv l 6,42 m +NAP

boring: 95E7-416
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.685, Y: 387.744, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,32, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,32 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv l 6,02 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, spoor hout, kalkloos

90 cm -Mv l 5,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 120 cm -Mv l 5,12 m +NAP

boring: 95E7-417
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.714, Y: 387.785, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,33, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,33 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 6,03 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Matig gesorteerd. Freatisch vlak op 50

Einde boring op 60 cm -Mv l 5,73 m +NAP

BAAC
boring: 95E7-418
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.761, Y: 387.781, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,18, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,18 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: Sterk gevlekt

40 cm -Mv l 5,78 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 65 cm -Mv l 5,53 m +NAP

boring: 95E7-419
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.732, Y: 387.741, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,23, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,23 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: A-horizont bestaand uit opgebracht pakket, interpretatie: verploegd

30 cm -Mv l 5,93 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, spoor hout, kalkloos

50 cm -Mv l 5,73 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: leem, sterk zandig, bruingrijs, matig fijn, kalkloos

55 cm -Mv l 5,68 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 5,43 m +NAP

boring: 95E7-420
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.703, Y: 387.700, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50A, hoogte: 6,64, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 6,64 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv l 6,39 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd en scherp zand. Leemlaagje aan top

Einde boring op 50 cm -Mv l 6,14 m +NAP

Deelgebied E-8

BAAC
boring: 95E8-421
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.036, Y: 386.959, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 8,10, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 8,10 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“65 cm -Mv l 7,45 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

“80 cm -Mv l 7,30 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 100 cm -Mv l 7,10 m +NAP

boring: 95E8-422
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.048, Y: 386.911, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,97, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 7,97 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

"35 cm -Mv l 7,62 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

“55 cm -Mv l 7,42 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 80 cm -Mv l 7,17 m +NAP

boring: 95E8-423
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.060, Y: 386.862, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,77, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 7,77 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

45 cm -Mv l 7,32 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 100 cm -Mv l 6,77 m +NAP

BAAC
boring: 95E8-424
beschrijver: NW, datum: 16-4-2017, X: 108.072, Y: 386.814, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,47, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: akker,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 7,47 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, sterk humeus, donkergrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont

“50 cm -Mv I 6,97 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerbruin, amorf veen, spoor hout, kalkloos

"60 cm -Mv ! 6,87 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 90 cm -Mv ! 6,57 m +NAP

boring: 95E8-425
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.117, Y: 386.799, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,21, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
boomkwekerij, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv ! 7,21 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv I 6,76 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

"110 cm -Mv ! 6,11 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, blauwgrijs, matig fijn, weinig plantenresten, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 120 cm -Mv ! 6,01 m +NAP

boring: 95E8-426
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.105, Y: 386.848, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,50, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
boomkwekerij, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 7,50 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 7,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: veen, mineraalarm, donkerroodbruin, amorf veen, kalkloos
Bodemkundig: C-horizont

100 cm -Mv ! 6,50 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 120 cm -Mv ! 6,30 m +NAP

BAAC
boring: 95E8-427
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.093, Y: 386.896, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,75, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
boomkwekerij, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 7,75 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, kleibrokken, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv l 7,40 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv l 7,05 m +NAP

boring: 95E8-428
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.081, Y: 386.945, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 8,01, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
boomkwekerij, vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 8,01 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv l 7,66 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv l 7,31 m +NAP

boring: 95E8-429
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.113, Y: 386.979, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,87, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 7,87 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

"30 cm -Mv l 7,57 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 60 cm -Mv l 7,27 m +NAP

boring: 95E8-430
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.126, Y: 386.930, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,59, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv l 7,59 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv l 7,29 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijsgeel, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: verploegde A/C-menglaag, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verploegd
Opmerking: Sterk gevlekt

40 cm -Mv l 7,19 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv l 6,99 m +NAP

BAAC
boring: 95E8-431
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.138, Y: 386.882, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,39, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 7,39 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv I 7,09 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 60 cm -Mv I 6,79 m +NAP

boring: 95E8-432
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.150, Y: 386.833, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,24, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 7,24 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

25 cm -Mv I 6,99 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, geelgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: Matig gesorteerd

50 cm -Mv I 6,74 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, weinig hout, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, volledig gereduceerd

Einde boring op 70 cm -Mv I 6,54 m +NAP
boring: 95E8-433
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.183, Y: 386.867, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,20, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 7,20 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv I 6,85 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor hout, kalkloos, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken
Opmerking: Matig gesorteerd

Einde boring op 70 cm -Mv I 6,50 m +NAP

boring: 95E8-434
beschrijver: WB, datum: 16-4-2018, X: 108.170, Y: 386.916, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 50C, hoogte: 7,28, precisie hoogte: 1
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: grasland,
vondstzichtbaarheid: geen, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Zundert, plaatsnaam: Oekel, opdrachtgever: provincie Noord-Brabant, uitvoerder: BAAC bv

0 cm -Mv I 7,28 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, matig fijn, kalkloos
Bodemkundig: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv I 6,88 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt ^0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkloos, interpretatie: dekzand
Bodemkundig: C-horizont, enkele Fe-vlekken

Einde boring op 70 cm -Mv I 6,58 m +NAP
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Nota van wettelijk vooroverleg
Datum
Onderwerp

11 juni 2018

Ontwerp inpassingsplan windenergieA16

Documentnummer
Aan
Erik van Merrienboer

Kopie aan

1. Inleiding
Ter bespreking in

Concept-ontwerp inpassingsplan
Om het windpark juridisch-planologisch mogelijk te maken wordt een provinciaal
inpassingsplan (hierna: inpassingsplan) als bedoeld in artikel 3.26 van de Wet
ruimtelijke ordening (hierna: Wro) opgesteld. Een inpassingsplan heeft de status van
een bestemmingsplan maar wordt vastgesteld door Provinciale Staten. Na
vaststelling maakt het inpassingsplan deel uit van de bestemmingsplannen waarop
het plangebied betrekking heeft.
Ten behoeve van het inpassingsplan is een milieueffectrapportage (hierna: MER)
opgesteld. Het MER maakt deel uit van het inpassingsplan. De inspraakreacties
hebben soms ook betrekking op (de uitkomsten van) het MER.
Procedure
Als eerste stap in de besluitvormingsprocedure is op voet van artikel 3.1.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) het concept-ontwerp van het

inpassingsplan voorgelegd aan de betrokken maatschappelijke instanties en
bestuursorganen.
Het voorontwerp van het inpassingsplan Windpark A16 is in de periode van 3 april
tot en met 9 mei 2018 voorgelegd aan de betrokken maatschappelijke instanties en
bestuursorganen in Nederland en in België. Tijdens deze periode hebben
verschillende betrokkenen maatschappelijke instanties en bestuursorganen een
overlegreactie op het inpassingsplan naar voren gebracht.
Nota Overleg
In deze nota zijn de overlegreacties samengevat en beantwoord. Indien de
overlegreactie aanleiding heeft gegeven tot aanpassing of aanvulling van het
ontwerp inpassingsplan is dat in de beantwoording vermeld.
Leeswijzer
In deze nota komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde.
^ De overlegreacties zijn samengevat en beantwoord in hoofdstuk 2.
^ Hoofdstuk 3 bevat een overzicht van alle betrokken maatschappelijke instanties
en bestuursorganen waaraan het voorontwerp inpassingsplan, inclusief
verwijzing naar de digitale versie van het MER Windpark A16 is toegezonden.

De ontvangen reacties zijn integraal overgenomen in de bijlage van deze nota.

GS van 11 juni 2018

van
M.P.J. (Marc) van de Ven

Telefoon
(073) 681 21 33

Email
mpjvdven@brabant.nl

Provincie Noord-Brabant

2. Samenvatting en beantwoording overlegreacties
SAMENVATTING EN BEANTWOORDING OVERLEGREACTIES INPASSINGSPLAN WINDENERGIE A16

Indiener
Rotterdam Rijn Pijpleiding
Maatschappij

nr.
i

Reactie

Plaatsing van objecten als windturbines kunnen
de externe veiligheidszones van de pijpleiding
beïnvloeden. De leidingen dienen ook na
plaatsing van de turbines aan de eisen van het
plaatsgebonden risico te voldoen. RPP wil graag
weten op welke manier met de externe
veiligheidszones van de leidingen is rekening
gehouden.

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

In het MER en het inpassingsplan is rekening gehouden
met de leidingen die zijn gelegen binnen het
projectgebied. Met behulp van het richtlijnen van de
Gasunie met betrekking tot leidingen is de minimale
afstand tussen de leidingen en de windturbines bepaald.
Hierbij zijn de X- en Y-coördinaten gebruikt van het
middelpunt van de beoogde bouwlocaties. Zoals in het
MER en in het inpassingsplan is verwoord, is evenwel
enige mate van flexibiliteit geboden in de vorm van
'schuifruimte'. Een turbine kan, indien nodig, binnen de
op de verbeelding bij het inpassingsplan opgenomen
bouwvlakken enige meters worden verschoven.
Vanwege deze schuifruimte bestaat de mogelijkheid dat
uiteindelijk gekozen wordt voor een windturbinetype
welke niet zonder meer voldoet aan de richtlijnen van
de Gasunie. Meer in het bijzonder gaat het om de High
Impact Zone (hierna: HIZ). Om te waarborgen dat altijd
aan de HIZ wordt voldaan, is daartoe een regeling
opgenomen in het ontwerp van het inpassingsplan.

2/26

Ja, voor de betreffende windturbines is in de
planregeling een regeling opgenomen om te
toetsen aan de HIZ wanneer van de geboden
schuifruimte gebruik wordt gemaakt.

Provincie Noord-Brabant

Indiener
Tennet

nr.
2

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Enkele turbines komen in de buurt van aanwezige
hoogspanningsverbindingen. Echter worden deze
op een dermate grote afstand geplaatst dat deze
conform de normen van het Handboek
Risicozonering Windturbines toelaatbaar zijn.
Tennet heeft geen andere opmerkingen op het
plan. Indien de posities van turbines wijzigt wordt

De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee

Begrip 1.6;
- wat wordt beoogd met dit begrip?
- gesproken wordt over bestaande maten maar in

Dit begrip bepaald de bestaande afmetingen, het gaat
hierbij bijvoorbeeld om bestaande windturbines die
binnen de 1-km zone aanwezig zijn.

Nee.

de uitleg wordt ook gesproken over 'of tot stand
zullen komen e.v.'. Dat is toch niet bestaand?

Het tot stand zullen komen, heeft betrekking op
bouwwerken die (nog) niet gerealiseerd zijn, maar op

verzocht dit opnieuw voor te leggen.
Raedthuys

3

basis van een bestaande vergunning gerealiseerd
mogen worden.
4

Begrip 1.10;
- het bevoegd gezag volgens de Wabo is de

Het inpassingsplan koppelt bepaalde bevoegdheden
voor het afwijken van het inpassingsplan aan 'het

gemeente. Maar wordt hiermee niet de provincie
bedoeld?

bevoegd gezag'. De Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) bepaalt welk bestuursorgaan
het bevoegd gezag is. Voor de besluiten die thans
voorliggen is dat inderdaad het provinciebestuur, maar
na afronding van de PCR zal dat het betreffende
gemeentebestuur worden.
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Nee.
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Indiener
Raedthuys

nr.
5

6

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Artikel 3.1b

Deze bedoelde voorzieningen bij het windpark kunnen

Ja, enkele redactionele aanpassingen in de

- Betekent dit dat deze voorzieningen zonder
omgevingsvergunning kunnen worden
aangelegd? En hoe ver
reikt het gebied bedrijf-Windturbine?
- Er staat nu 'op- en afritten'. Graag aanpassen
naar het veel meer gebruikte 'in- en uitritten'.

binnen de op de verbeelding aangeduide bestemming
Bedrijf - Windturbine worden aangelegd. Over het
algemeen is hiervoor een cirkelvormig bouwvlak
opgenomen met een diameter van 50 meter
opgenomen per turbinepositie..

planregels zijn naar aanleiding hiervan
doorgevoerd.

- Dit alles is ten behoeve van de bouw en het
onderhoud. Niet alleen het onderhoud.

De twee andere redactionele opmerkingen over de
planregels zijn in het ontwerp inpassingsplan aangepast.

Gelijke verschijningsvorm is volgens definitie 1.28
ook een gelijke gondel; betekent dit dat men
gelijke windturbines wilt?

Met de term 'gelijke verschijningsvorm' wordt bedoeld
dat in hoofdlijnen windturbines worden gerealiseerd die
qua gondelvorm, ashoogte en tiphoogte min of meer

in het ontwerp-inpassingsplan wordt een
afwijkingsbevoegdheid opgenomen om binnen
een aanduiding af te kunnen wijken van een

- En als dat zo is, aangezien Zonzeel en Verhoef
beide aanduiding 2 hebben, betekent dit dan dat

een gelijke ruimtelijke uitstraling hebben. Ze hoeven
daarbij niet identiek te zijn (bijvoorbeeld van eenzelfde

gelijke verschijningsvorm, indien dit
landschappelijk aanvaardbaar is (zulks ter

de windparken onderling moeten afstemmen?

windturbinetype).
- Die aanname is correct.
Ter aanvulling wordt in het ontwerp-inpassingsplan een
afwijkingsbevoegdheid opgenomen om binnen een

overweging van provincie in overleg met
desbetreffende gemeente, of iets dergelijks)

aanduiding af te kunnen wijken van een gelijke
verschijningsvorm, indien dit landschappelijk
aanvaardbaar is.
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Indiener
Raedthuys

nr.

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

De afmetingen van inkoopstation zijn aan de

Het inkoopstation en de aansluiting vanuit het windpark

Nee.

krappe kant. Niemand wil een groot onderstation
neerzetten, maar Enexis bepaalt veel hierin. Zijn
deze afmetingen in overeenstemming met de
voorwaarden van Enexis?

op het landelijke hoogspanningsnetwerk verloopt via de
lokale netbeheerder Enexis. De inkoopstations noch de
aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk
worden in dit inpassingsplan mogelijk gemaakt. Enexis
heeft aangegeven daarvoor een eigen planologische
procedure op te starten die medio 2019 gereed zal zijn.

8

De terreinafscheiding staat niet in de definities.
Wat wordt bedoeld?

Hekwerken en dergelijke.

Nee.

9

Mag geen kabel worden aangelegd zonder
archeologisch onderzoek? Een kabel wordt dieper
dan de in lid 1 genoemde diepte aangelegd, maar
de ingreep is beperkt (sleuf max 50 cm breed).

Ten behoeve van het MER is een archeologisch
vooronderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten

Nee.

7

Reactie

van dat vooronderzoek en het provinciale en
gemeentelijke beleid ten aanzien van archeologische
waarden is op gronden waar archeologisch waardevolle
resten te verwachten zijn, in het inpassingsplan een
dubbelstemming opgenomen. Binnen deze
dubbelbestemming geldt een aanlegverbod en een
vergunningplicht voor bepaalde werken en
werkzaamheden. Wanneer de sleuf in oppervlakte de
maximum aangegeven oppervlakte overschrijdt, dan
dient daarvoor archeologisch onderzoek te worden
gedaan alvorens de werkzaamheden te starten.
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Indiener
Raedthuys

nr.
10

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Zoals het nu omschreven is moeten alle vier de

Dit moet inderdaad 'of' zijn, dit zal worden toegevoegd.

Ja, de bepalingen 4.3.2, 5.3.2, 6.3.2, 7.3.2 en

aspecten genoemd in artikel 4.3.2, 5.3.2, 6.3.2,
7.3.2 en 8.3.2 van toepassing zijn. Moet er niet
staan 'of'?
11

- De indruk wordt gewekt in art. 11.2.2 dat
agrarische bedrijfsgebouwen beperkt kwetsbare

8.3.2 worden geredigeerd zodat de
voorwaarden afzonderlijk van toepassing
kunnen zijn.
De redactie van deze bepaling wordt aangepast.

objecten zijn. Is dat terecht?
- Toevoegen dat er geen kwetsbare objecten
mogen worden opgericht in de 10-6 contour.

Ja, de redactie van artikel 11.2.2 wordt
aangepast zodat binnen de contour van het
plaatsgebonden risico met kans 10-6 per jaar
geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten zijn
toegestaan.

12

Nu staat in art. 11.4.2 dat schriftelijk advies moet
zijn ingewonnen bij het Ministerie van Defensie.
Moet dit geen schriftelijk akkoord zijn?

Een dergelijke formulering is in het inpassingsplan niet
mogelijk. In de praktijk zal het bevoegd gezag pas
kunnen afwijken na een positief advies van het

13

Op welke afstand bevinden de turbines in
deelgebied Hazeldonk zich ten opzichte van
woningen in België?
Uit de kaartjes lijkt het alsof er voor de geplande

De Belgische woning is gelegen aan de Brusselstraat op
de transportzone Meer.

turbines in Hazeldonk geen beoordelingspunten
geselecteerd werden ter hoogte van woningen in

Het effect met betrekking tot geluid (alsook
slagschaduw) wordt bekeken voor Belgische woningen.

Nee.

Ministerie van Defensie.
Vlaanderen Departement
Omgeving

De afstand tot de dichtstbijzijnde Belgische woning
betreft 317 meter, bij windturbine E-6.

Nee

België. Wordt het effect met betrekking tot geluid
ook bekeken voor Belgische woningen?
14

Bij de terinzagelegging van de NRD is door het
departement gevraagd met een samenvatting

Het MER is voorzien van een samenvatting. Bij de
beoordeling van milieueffecten is geen onderscheid

over de grensoverschrijdende impact. In het MER
een dergelijke samenvatting niet opgenomen.
Gevraagd wordt of deze nog kan worden
opgenomen.

gemaakt tussen woningen in Nederland en België. Een
samenvatting welke alleen ingaat op de
grensoverschrijdende effecten is daarmee niet mogelijk.
Uit de geluid en slagschaduwonderzoeken blijken de
effecten op Belgisch grondgebied.
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Nee
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Indiener
Vlaanderen -

nr.
15

Departement
Omgeving

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Binnen 250 m van een van de windturbines bij

In het externe veiligheidsonderzoek (bijlage Q) zijn de

Nee

Hazeldonk is een Seveso-inrichting gelegen. In de
toelichting van het PIP wordt deze inrichting niet
vermeld. De dienst adviseert om deze inrichting
alsnog op te nemen en te onderzoeken of de
inplanting van de windturbine te verzoenen is met
de aanwezigheid van de Seveso-inrichting.

trefkansen berekend op nabijgelegen risicovolle
installaties. Uit paragraaf 4.10 blijkt dat windturbine E-7
een risico verhogend effect heeft op de seveso
inrichting. Vanwege de onderlinge afstand (292 meter)
heeft alleen het scenario 'wiekbreuk bij overtoeren' een
risicoverhogend effect. Zoals uit de risicoanalyse blijkt is
deze verwaarloosbaar klein (1,22^)).

Gemeente

16

Drimmelen

De gemeente constateert dat het PIP een juridisch
planologische vertaling is van het VKA. Waarbij
gekozen is voor het alternatief waarbij rekening is
gehouden met de wens van de twee werkgroepen

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

uit de gemeenten Moerdijk en Drimmelen.
17

De gemeente ziet geen aanleiding om te reageren
op het PIP. Indien er in de toekomst alsnog
aanleiding is om een bestuurlijke reactie te geven,
zal dat te zijner tijd kenbaar gemaakt worden.

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

18

-In artikel 3.3 zit een verschrijving. Er wordt nu
verwezen naar artikel 4.2. Dat moet waarschijnlijk
3.2. zijn.

Correct, dit wordt aangepast.

Ja, de verwijzing in artikel 3.3 is aangepast.
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Indiener
Gemeente

nr.
19

Drimmelen

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

-Inhoudelijk is artikel 3.3. een flexibiliteitsbepaling

Correct, in het ontwerp-inpassingsplan zal dit worden

Ja de afwijkingsbevoegdheid in artikel 3.3 is

om af te kunnen wijken van de afmetingen
bepaald in art. 3.2 onder c, d en e. Besproken is
dat de regels van het pip zo worden ingericht dat
de maximale tiphoogte uiteindelijk 210 meter is
en de verschijningsvorm binnen ieder cluster
onderling gelijk.
De afwijkingsbevoegdheid in artikel 3.3. wijkt af

hersteld, waardoor de maximale tiphoogte, met
afwijkingsbevoegdheid ten hoogste 210 m zal
bedragen.

aangepast zodat de tiphoogte van een
windturbine nooit meer dan 210 meter kan
bedragen.

van het beoogde doel zoals besproken. (210
meter +10% is 231 meter). Mogelijk is onderdeel
c. van 3.2 per abuis in de flexibiliteitsbepaling
terecht gekomen.
Vlaanderen -

20

Het departement Landbouw en Visserij heeft geen
bezwaren bij het PIP. Daarnaast merkt het op dat
de voorliggende adviesvraag niet valt onder de
bevoegdheid van het departement Landbouw en
Visserij.

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

21

In de toelichting is onder paragraaf 4.2.6 correct

In de plantoelichting van het (ontwerp)inpassingsplan

Ja, dit is aangepast in de toelichting..

opgenomen dat regels ten aanzien van
radarverstoring gelden. Echter is ter plaatse een
maximale tiphoogte van 113 meter opgenomen.
Echter valt het plangebied binnen de zone van het
radarstation Herwijnen, waar een maximale
tiphoogte van 90 m is toegestaan. Dit dient te

wordt de gevraagde aanpassing doorgevoerd.

Departement
Landbouw en
Visserij

Ministerie van
Defensie

worden aangepast.
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Indiener
Ministerie van

nr.
22

Defensie

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

In de regels onder lid 11.4.2.b is opgenomen dat

De gevraagde stelligheid zou ertoe leiden dat de

Nee.

schriftelijk advies dient te worden afgegeven. Dit
dient stelliger te worden geformuleerd, dat
toestemming nodig is voordat vergunning
afgegeven kan worden.

bestemmingen voor de windturbines enkel na
toestemming van Defensie mogelijk zijn. Dat is vanuit
de systematiek van de Wet ruimtelijke ordening niet
mogelijk. Het is ook niet nodig, het bevoegd gezag zal
immers de omgevingsvergunning voor de gevraagde
afwijking bij een negatief advies niet kunnen verlenen
doordat dan niet kan worden aangetoond dat aan het
bepaalde in lid 11.4.2 onder a kan worden voldaan.

Gemeente Breda

Defensie België

23

De gemeente Breda heeft enkele ambtelijke
opmerkingen op het concept-ontwerpPIP.

De ambtelijke reactie van de gemeente is ontvangen en
wordt verwerkt in het ontwerp van het inpassingplan.

24

De gemeenteraad is via een
informatiebijeenkomst op 16 april geïnformeerd
over het PIP. Indien nodig kan het college en/of
raad nog besluiten een bestuurlijke reactie te
geven.

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

voorontwerp.
Nee.

25

De gemeente spreekt de waardering uit over de
wijze waarop de provincie het proces met de
omgeving en de betrokken gemeenten heeft
doorlopen.

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

26

Defensie België heeft geen bezwaar tegen het

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

project Windenergie A16
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Ja, in het ontwerp inpassingsplan zijn enkele
redactionele wijzigingen doorgevoerd naar
aanleiding van deze reactie ten opzichte van het
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Indiener
Gemeente

nr.
27

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

De gemeente Moerdijk is blij om te zien dat de

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

Bij het concept-PIP ontbreken nog diverse
stukken, zo is de concept-omgevingsvergunning
behorende bij de gecoördineerde aanvraag nog

De aanvragen omgevingsvergunningen zijn pas
ontvangen na publicatie van het concept-ontwerp
inpassingsplan. Bij de publicatie van het ontwerp van

Nee.

niet beschikbaar. En ontbreekt nog inzicht in de
wijze van vastleggen van diverse afspraken van
het windpark.

het inpassingsplan zullen ook de ontwerpstukken van
de vergunningen worden gepubliceerd. Een en ander is
ook zo al in een eerder stadium gecommuniceerd.

In de omgeving van het plangebied van het PIP is

In het MER en in concept-ontwerp inpassingsplan is

het projectgebied voor de ontwikkeling van een
transferium rondom Station Lage Zwaluwe

rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom het
station Lage Zwaluwe. Dat heeft echter niet geleid tot

gelegen. Voor deze ontwikkeling is een
bestuursakkoord gesloten tussen de gemeente,
het rijk en de provincie. In de NRD is dit project
benoemd als een autonome ontwikkeling. In
overleg tussen gemeente, provincie en rijk over
de mogelijke invloed van het windpark op de

het opnemen van een specifieke regeling in dit deel van
het plangebied, omdat tot op heden geen
bestemmingsplan in procedure is gebracht waaruit de
toekomstige bestemmingen voor deze ontwikkelingen
blijken. De gronden in kwestie hebben momenteel een
agrarische bestemming. De draaicirkels van de rotoren

ontwikkeling van het Stationsgebied is verzocht
rekening te houden met de ontwikkeling door de
windturbines zo ver mogelijk van het
projectgebied te realiseren. In het nu voorliggend
PIP lijkt nauwelijks rekening te zijn gehouden met
de ontwikkeling van het project. De draaicirkels en

van de nieuwe windturbines (zogenaamde overdraai)
stellen geen beperkingen aan de bestaande bouw- en
gebruiksmogelijkheden voor de agrarische gronden in
kwestie.

de PR-10-6-contour leveren ernstige
belemmeringen op voor de ontwikkeling van het
gebied.

worden gestart, zal uw gemeentebestuur rekening
moeten houden met de toegekende bestemmingen
voor de windturbines in dit inpassingsplan.

inbreng van de bewoners op het concept VKA is
gehoord en verwerkt in het PIP.

Moerdijk

28

29

Wanneer de planologische procedure voor de
ontwikkelingen rondom het station Lage Zwaluwe
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Nee.
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Indiener

nr.

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Gemeente

De gronden waarvoor op grond van dit inpassingsplan

Moerdijk

beperkingen gaan gelden, betreft maar een beperkt
deel van het totale plangebied dat is voorzien voor de
ontwikkelingen rondom station Lage Zwaluwe zulks
conform het Afsprakenkader evenwicht
bedrijventerreinenmarkt West-Brabant 2016-2016
(Regio West-Brabant, juni 2017, blz. 30/31). Niet valt in
te zien op welke wijze de door de gemeente
aangegeven ontwikkeling van het stationsgebied
dusdanig wordt getroffen dat hiermee op voorhand
meer rekening gehouden zou moeten worden, dan nu is
gebeurd.
30

Op basis van de regels in het PIP mag de
gemeenteraad voor de komende 10 jaar geen
nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de
locatie. Dit houdt in dat de gemeente geen
bestemmingsplan voor de komende 10 jaar kan
vaststellen voor het gebied bij station Lage
Zwaluwe

Op basis van artikel 12.1 onder b mogen
gemeenteraden wel een bestemmingsplan vaststellen
voor de locaties binnen het PIP, mits daarbij wordt
voorzien in de bestemmingen en aanduidingen zoals
vastgelegd in het inpassingsplan. Het is dus niet zo dat
de gemeenteraad van Moerdijk voor de planperiode van
het inpassingsplan geen bestemmingsplan vast kan

31

In de regels is opgenomen dat binnen de
aanduiding 'overige zone - overdraai' geen
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogen
worden gerealiseerd. Dit is een belemmering voor

Verwezen wordt naar het antwoord onder 29.

Nee.

stellen.

de ontwikkeling van het transferiumgebied.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Gemeente

nr.
32

Reactie

De ontwikkeling van het transferiumgebied Lage

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Verwezen wordt naar het antwoord onder 29.

Nee.

Zoals verwoord op bladzijde 41 in bijlage E van het MER

Nee.

Zwaluwe biedt een belangrijke ondersteuning
voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk.
Daarnaast ondersteunt dit project de ontwikkeling
van de Brabantroute. Dit belang is bekrachtigd
het bestuursakkoord van 2009. De gemeente
vertrouwd erop dat in onderling overleg gekomen
kan worden tot een invulling van het windpark,

Moerdijk

zodat voor het project Stationsgebied Lage
Zwaluwe de meest optimale ruimte beschikbaar
33

blijft.
Een verdere invulling van de landschappelijke
inpassing ontbreekt in het PlP. Gesteld wordt dat
dit een uitwerkingsopgave is. Volgens de
Verordening Ruimte moet het inpassingsplan dan

(Beeldkwaliteitsvisie Windenergie A16) resulteren maat
en schaal van de huidige generatie windturbines in een

wel een beschrijving bevatten van de kaders en
principes die voor deze uitwerkingsopgave
gehanteerd moeten worden. Deze beschrijving
ontbreekt, waardoor niet duidelijk is wat de
kaders voor uitwerking van de landschappelijke

nieuwe laag in het landschap en staat daarmee los van
dit omringend landschap. Van inpassing is derhalve
geen sprake, eerder van toepassing. Zoals de gemeente
zelf al heeft opgemerkt, is de landschappelijke
toepassing op dit moment nog onderwerp van gesprek
in de verschillende werkgroepen tot de totstandkoming

inpassing zullen zijn. De gemeente is zich ervan
bewust dat dit nog onderwerp van gesprek is in
het ambtelijk overleg, de werkeenheid en de
stuurgroep. Maar het is in het belang van alle
belanghebbenden in dit project, dat alle
afspraken rondom dit windpark in het ontwerp-

van het windproject. De provincie hecht grote waarde
aan de landschappelijke kwaliteit die de windturbines
toevoegen. Met de ontwikkelaars zijn afspraken
gemaakt over de (kosten van de)
landschapsinvesteringsregeling. De exacte vormgeving
van een regeling voor de landschappelijke

PlP verder worden geconcretiseerd.

kwaliteitsverbetering worden besproken in de
stuurgroep Windenergie A16.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Gemeente
Moerdijk

nr.
34

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

In het inpassingsplan wordt beschreven dat het

Dit inpassingsplan geeft invulling aan de mogelijkheden

Nee.

plaatsen van turbines in grote compacte clusters,
mogelijkheden biedt voor de komst van nieuwe
windparken in het gebied. Deze opmerking lijkt
tegenstrijdig met de beschrijving in paragraaf
5.6.2 waar wordt beschreven dat de afzonderlijke
opstellingen duidelijk herkenbaar en leesbaar zijn
door de aanwezigheid van ruime vides. Als deze

die het gebied biedt voor het plaatsen van turbines in
grote compacte clusters. De provincie is eveneens van
mening dat met de invulling van het windpark A16 geen
ruimte binnen de kilometer-zone is voor nieuwe
windturbines. Daarom is ook de aanduiding opgenomen
op de verbeelding van het inpassingsplan waardoor op
grond van artikel 11.3 van de planregeling de realisatie

ruime vides een zodanig grote kwaliteit vormen
en essentieel zijn voor de landschappelijke
inpassing, dan is het naar onze mening
noodzakelijk het behoud van deze vides te
garanderen voor de toekomst.

van nieuwe windturbines binnen deze zone uitsluit.
Anderzijds eindigt de opgave ten aanzien van duurzame
energie niet bij dit windpark. Derhalve is dit plan ook
beoordeeld (in het MER, bijlage E) op de
aanpasbaarheid - adaptiviteit of flexibiliteit - van een
gebied voor toekomstige ontwikkelingen.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Gemeente

nr.
35

Moerdijk

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

In de omgeving van het plangebied van het PIP

De mogelijke effecten van de komst van de 380-kV-

Nee.

wordt tevens een nieuw hoogspanningstracé
gepland. Beide projecten hebben een grote
invloed op de leefomgeving van omwonenden.
Het PIP zal naar verwachting eerder worden
vastgesteld dan het IP voor het 380 kV-tracé, dit
houdt in dat het PIP Windpark A16 het
planologisch kader vormt voor de waarde van de

verbinding door het plangebied in relatie tot de komst
van windmolens langs de A16 worden in beeld gebracht
middels taxaties van woningen ter plekke van de
mogelijke interferentie van beide plannen. Met
betrokken bewoners is en wordt hierover overleg
gevoerd.

woningen die in aanmerking komen voor uitkoop
op basis van de nieuwe 380 kV-verbinding, dit
betekent voor omwonenden een onzekerheid
waar zij geen invloed op uitkunnen oefenen. De
gemeente ziet graag een planschaderisicoanalyse, waarbij omwonenden inzicht krijgen in de
vraag of het windpark de waarde van hun woning
beïnvloed.
36

Voor de ontwikkeling van het windpark is een
Green Deal gesloten, waarin allerlei sociale

Conform het convenant Windenergie A16 (2015) dat
ook door de gemeente Moerdijk is ondertekend, zijn de

Ja. In het (ontwerp)inpassingsplan is uitgewerkt
op welke wijze zowel langs privaatrechtelijke als

aspecten zijn overeengekomen. Deze aspecten
hebben geen plaats gekregen in het PIP, maar in

gemeenten langs de A16 verantwoordelijk voor de
invulling van het sociale spoor. De provincie heeft

publiekrechtelijke weg de afspraken tussen de
provincie, gemeenten en de ontwikkelaars vorm

overeenkomsten naast het PIP. Hierdoor ontstaat
een versnipperd geheel en blijft onduidelijk welke
wensen worden uitgevoerd en hoe één en ander
wordt vastgelegd. Verzocht wordt in het PIP een
toelichting te geven welke aspecten op welke
wijze geregeld worden en welk bevoegd gezag

toegezegd de lokale participatie te borgen in het
ruimtelijke spoor. De privaatrechtelijke afspraken in de
anterieure overeenkomsten (AOK's) tussen de provincie
en de ontwikkelaars krijgen een publiekrechtelijke
vertaling in het (ontwerp)inpassingsplan.

zijn gegeven.

verantwoordelijk is voor handhaving.

De gemeenten zijn bestuurlijk als ambtelijk in dit traject
volledig meegenomen. De termen 'versnipperd geheel'
en 'onduidelijk' nemen wij derhalve ter kennisgeving
aan.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Gemeente

nr.
37

Reactie

In paragraaf 7.1 wordt vermeld dat bewoners bij
de gemeente terecht kunnen voor
planschadeverzoeken. De gemeente maakt graag
afspraken met de provincie ten aanzien van deze
aanvragen en de afhandeling hiervan.

Moerdijk

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Zoals u bekend is, is dit geregeld in de Wro art. 6.6 lid 4:
Bij toepassing van dit artikel wordt de aanvraag voor

Nee.

een tegemoetkoming in de schade ingediend bij
burgemeester en wethouders. Deze dragen ervoor zorg
dat de aanvraag onverwijld wordt doorgezonden naar
het desbetreffende bestuursorgaan dat op de aanvraag
beslist. Dat is bij een provinciaal inpassingsplan de
provincie.
Nadere afspraken hierover zullen wij met u maken.

Waterschap

38

Brabantse Delta

Het waterschap adviseert positief over het
concept-ontwerp PIP onder voorbehoud van het
aanpassen en aanvullen van de toelichting en

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

Het tekstvoorstel zal worden opgenomen in de
waterparagraaf

Ja, het door het waterschap gedane
tekstvoorstel wordt in paragraaf 5.7 van de
plantoelichting overgenomen.

verbeelding zoals verwoord in de reactie.
39

In de toelichting van het PIP is geen
watergerelateerd beleid opgenomen. Verzocht
wordt in de waterparagraaf te verwijzen naar het
algemeen beleid van het waterschap en doet
hiervoor een tekstvoorstel.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Waterschap

nr.
40

Reactie

Er zijn meerdere windturbines waarvoor geldt dat

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

deze in een attentiegebied liggen. Het onttrekken
van grondwater is hier onder voorwaarden
mogelijk om grondwater te onttrekken op basis
van onze Keur. Omdat er nog geen technische
uitwerking heeft plaatsgevonden van de
uiteindelijke turbine en bijbehorende
grondwateronttrekkingen is nog geen

Brabantse Delta

inhoudelijke beoordeling uit te voeren. Dit zal dus
in een later stadium moeten plaatsvinden en
worden getoetst aan onze Keur, algemene regels
en beleidsregels. Eventueel zijn hier mitigerende
maatregelen mogelijk.
41

Een beoordeling voor de start van de bouw is
niet nodig als een activiteit plaats kan vinden op
basis van de algemene regel.

Dit zal worden opgenomen in de toelichting van het
inpassingsplan.

Ja, paragraaf 5.7 van de plantoelichting wordt
hierop aangevuld.

42

Omdat de windturbines in geen enkele
beschermingszone (ook B-zonering van primaire

Dit zal worden aangevuld in de toelichting van het
inpassingsplan.

Ja, paragraaf 5.7 van de plantoelichting wordt
hierop aangevuld. De gevraagde

waterkeringen) liggen is er op dat vlak geen
sprake van een vergunningplicht (Keur). Enkele
windturbines kunnen bij falen wel in de
beschermingszone A terecht komen. In het kader
van de externe veiligheid zijn aanvullende
berekeningen uitgevoerd om te bepalen of dit
leidt tot significante verslechtering van de

risicoberekening wordt opgenomen in de
bijlagen bij de plantoelichting.

veiligheid van de kering. Wij willen u verzoeken
om de conclusies te benoemen in de
waterparagraaf en de trefkansberekeningen op te
nemen in de bijlage van de toelichting.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Waterschap
Brabantse Delta

nr.
43

Reactie

In deze alinea staat een dubbeling. Ons inziens is
de laatste bewering de juiste; de bouw van de
windturbine leidt niet tot een significante afname
van de waterberging van het totale watersysteem
van de Mark. Daarnaast wordt de

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Dit zal worden aangepast in de waterparagraaf. De

Ja, paragraaf 5.7 van de plantoelichting wordt

suggesties worden meegegeven aan de verschillende
ontwikkelaars.

hierop aangevuld.

doorstroomcapaciteit van het systeem niet
beïnvloed door de plaats van de turbine in het
stroomgebied. Derhalve is realisatie mogelijk. Het
dagelijks bestuur van het waterschap heeft met
de buitendijkse ontwikkeling van deze
windturbine ingestemd op d.d. 1 mei 2018.
Met betrekking tot de buitendijkse ontwikkeling
vragen wij nogmaals aandacht voor de
watergevoelige installaties in de windturbine in
relatie tot hoge waterstanden. Het buitendijks
gebied onbeschermd is en blijft tegen hoogwater,
dat het waterschap niet verantwoordelijk is voor
enige vorm van wateroverlast en het buitendijks
bouwen blijft op eigen risico.
Naast de buitendijkse gebieden vragen wij aan
alle initiatiefnemers om het verhoogd aanbrengen
van watergevoelige installaties te overwegen.
Hiermee kan ook in een overstromingssituatie de
stroomvoorziening beschermd worden en
daarmee past dit in het klimaatadaptief bouwen.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Waterschap
Brabantse Delta

nr.
44

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Voor het planologisch mogelijk maken van de

In de bestemming Bedrijf - Windturbine wordt tevens

Ja, aan de bestemmingsomschrijving van artikel

windturbines wordt de mastvoet bestemd als
'Bedrijf-Windturbine'. Het overdraaigebied wordt
als een gebiedsaanduiding op de verbeelding
opgenomen, waarmee onderliggende
waterrelevante bestemmingen als 'water' en
'waterstaat-waterkering' geborgd blijven in het
vigerende bestemmingsplan. Wij kunnen

de mogelijkheid tot realisatie van water worden
opgenomen. Mocht de betreffende watergang moeten
worden omgelegd, dan zal de ontwikkelaar daarvoor te
zijner tijd een watervergunning moeten verkrijgen bij
het waterschap.

3.1 worden water en waterhuishoudkundige
doeleinden toegevoegd.

instemmen met deze werkwijze.
Alleen ter plaatse van turbine A-2 is de
bestemming 'Bedrijf-Windturbine' over de
bestemming water gelegd. In de nadere
uitwerking zal dit betekenen dat de watergang
wordt omgelegd. Op basis van de omliggende
bestemmingen ('agrarisch' en 'verkeer') is dat
planologisch mogelijk. De verlegging van de
watergang is vergunningplichtig.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Waterschap

nr.
45

Brabantse Delta

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Naast het watersysteem en waterkeringen heeft

De gevraagde aanvulling wordt opgenomen in de

Ja, paragraaf 5.7 van de plantoelichting wordt

het waterschap rioolwatertransportleidingen in
bezit. Met name de leiding die water vanaf de
RWZI Nieuwveer (Breda) afvoert naar het
Hollandsch Diep kruist een aantal percelen
waarop ook een windturbine is voorzien. Deze
leidingen hebben een vitale functie in de
bedrijfsvoering van onze zuiveringsproces. De

waterparagraaf (paragraaf 5.7) van de plantoelichting.

hierop aangevuld.

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

locatie van de mastvoeten en kraanopstelplaatsen
lijken in dit stadium geen risico te vormen. In een
later planstadium (bij de inpassing van
ontsluitingswegen) is intensieve afstemming
noodzakelijk om schade aan de leidingen te
voorkomen (door trillingen of druk) en tegelijk
overbodige werkzaamheden voorkomen. Op dit
moment is reeds contact met een aantal
exploitanten om hier overleg over te voeren. Wij
willen u vragen om dit aspect te benoemen in de
waterparagraaf.
46

Wij hechten sterk aan een voortzetting van de
samenwerking om de besluitvorming en
vergunningverlening soepel te laten verlopen. Wij
willen daarom aandringen om het waterschap te
blijven betrekken bij de verdere planuitwerking en
de benodigde procedures.
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Indiener
Gemeente

nr.
47

Alphen-Chaam

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Uit de conceptproject-MER blijkt dat er kwetsbare

Er is binnen deze zone geen wettelijke regeling. Met de

objecten binnen de Lden 42 en misschien ook Lden
47 contour gelegen zijn.
Zijn de eigenaren al benaderd/ hebben zij een
compensatie gekregen of is er op ander vlak iets
met hen afgesproken?

partners in de A16 is in de Green Deal A16 afgesproken
om een deel van de lokale participatie (het NWEA deel)
in te zetten voor deze zone. Hoe dat precies gaat
uitpakken is nog onderwerp van gesprek, in dit gebied
specifiek bij Breda en Zundert. De geluidszone is
bepalend voor het toepassen van het NWEA deel. Dus
ook van toepassing voor woningen in Alphen-Chaam in
die zone. De gemeentegrens is hier dus niet bepalend Z
beperkend. De dorpsraad Galder-Strijbeek is hierover
geïnformeerd, zo ook de vorige wethouder.
De inwoners van de dorpskern zijn wel benaderd voor
informatieavonden die al hebben plaatsgevonden.
Persoonlijke benadering heeft nog niet plaatsgevonden.
Dat is van latere orde.
De overige delen van lokale participatie (verschil in
leges en 25^) belang) zijn niet van toepassing voor
Alphen Chaam.

48

Heeft dit plan gevolgen voor landschap/ natuur in
Alphen-Chaam?

Het MER geeft een beschrijving van alle milieueffecten
die samenhangen met het windproject, ook die in de
gemeente Alphen-Chaam.

Nee.

49

Kunnen de inwoners meedoen met regelingen
waar zij voordeel uit kunnen halen?

Nee, zie punt 1/.
In het begin is de gemeente gevraagd om mee te doen
in het A16-project. Toen is bewust gekozen dat niet te
doen omdat de opgave wind is beperkt tot 4

Nee.

gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert.
Het enige dat wij bieden is datgene onder punt 47.
beschreven.
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Indiener

nr.
50

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Wat zijn hun bezwaarmogelijkheden en kunnen zij

Eenieder kan over het ontwerp van het inpassingsplan

Nee.

planschade indienen?

en/of de ontwerpen van een van de andere besluiten
(vergunningen en toestemmingen) die binnen de
provinciale coördinatieregeling (PCR) ter inzage gelegd
worden een zienswijze indienen. In paragraaf 7.1 van de
plantoelichting is beschreven dat eenieder die daarvoor
meent in aanmerking te komen, binnen vijf jaar na
vaststelling van het inpassingsplan een verzoek tot
planschade kan indienen bij uw gemeente. Zoals
hiervoor bij nummer 37 is aangegeven, wordt over de
afhandeling van planschadeverzoeken die samenhangen
met dit inpassingsplan nog nadere afspraken gemaakt
tussen de gemeenten en de provincie.
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Provincie Noord-Brabant

Indiener
Elia Asset N.V.

nr.
51

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Wij kunnen u bevestigen dat zich in het

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

Deze reactie wordt ter kennisgeving aangenomen.

Nee.

Bouwvak is gedeeltelijk afgekapt. Nuon kan
hiermee niet instemmen aangezien de fundering
hierdoor niet gebouwd kan worden. Deze komt
met de randen immers buiten het bouwvlak te
liggen wat een weigering van de vergunning tot

In overleg met Nuon is besloten om de bouwvlakken
voor de nieuwe windturbines 'rond' in te tekenen op de
verbeelding van het (ontwerp)inpassingsplan. Nuon
heeft hiermee voor het plaatsen van de turbinevoet en
de fundering de maximale 'schuifruimte' gekregen. Om

Ja. De bouwmogelijkheden voor de betreffende
windturbines zijn vergroot op de verbeelding
van het (ontwerp)inpassingsplan.

gevolg heeft. Provincie beoogd de effecten op de
omliggende functies in te perken om zodoende
geen vergunning plicht te hebben. Dit is ook de
wens vanuit Nuon. Voorstel is om het bouwvlak
rond in te tekenen maar de overdraai af te
vlakken, wat nu ook het geval is. Hiermee wordt

te voorkomen dat ongewenste overdraai van rotoren
over (spoor)wegen plaatsvindt in dit deel van het
plangebied, zijn de overdraaicirkels niet aangepast. Dat
houdt in dat de rotordiameter van de windturbines op
deze locaties nog steeds wordt beperkt. Nuon heeft te
kennen gegeven hiermee uit de voeten kunnen.

plangebied, geen leidingen bevinden die onder
het beheer vallen van Elia Asset n.v.
Fluxys

52

In antwoord op uw aanvraag delen wij u mee dat
onze ondergrondse leidingen en onze
bovengrondse installaties niet betrokken zijn bij
dit project.
Wij hebben echter wel een ondergrondse
stockagezone op een aanzienlijke diepte onder
het aangeduide werkgebied.
Onze onderneming kan een gunstig advies geven
voor dit dossier op voorwaarde dat er geen
werken, zoals grondboringen, op meer dan 100
meter onder de zeespiegel voorzien zijn.

Nuon

53

voorkomen dat overdraai mogelijk is om
naastgelegen functie maar dat de fundering wel
gebouwd kan worden
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Indiener
Nuon

nr.
54

Reactie

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Gevraagd wordt om de dubbelbestemming

Zoals hiervoor bij punt 9 is geantwoord, is ervoor

Archeologie verwijderen zodat de
dubbelbestemming geen aanleiding meer is voor
de aanlegvergunning (en uitgebreide procedure).
Mocht er uit het onderzoek tot aanleiding zijn tot
aanvullend onderzoek is de wens van Nuon dit
middels een bewijslast op te nemen in de

gekozen om op basis van de uitkomsten van het
archeologisch onderzoek bij het MER en het provinciale
en gemeentelijke archeologiebeleid te werken met een
dubbelbestemming waarbinnen een aanlegverbod
geldt.

Nee.

vergunning en dus niet als vergunningstelsel.
55

Bedrijfswoningen, kabels en leidingen en
onderhoudswegen zijn niet opgenomen op de
verbeelding.

Dat is correct. Zoals is aangegeven in hoofdstuk 3 van
de plantoelichting van het concept-ontwerp
inpassingsplan was ten tijde van het vooroverleg nog
niet voor alle deelprojecten bekend of -en zo ja: hoeomgevingsvergunning voor deze onderdelen zou
worden aangevraagd. Op basis van de

Ja. Overeenkomstig de aanvraag van Nuon en
de andere ontwikkelaars zijn de
bedrijfswoningen, kabels en leidingen van het
windpark en de onderhoudswegen opgenomen
in het (ontwerp)inpassingsplan.

vergunningaanvraag van de ontwikkelaars, inclusief
Nuon, zijn deze parkonderdelen overgenomen in het
(ontwerp)inpassingsplan.
56

Afwijkingsbevoegdheid in artikel 3.3 is te ruim

Dat is correct en dit is aangepast in de planregeling van
het (ontwerp)inpassingsplan.

57

vormgegeven.
Overige bouwwerken t.b.v. windmolenpark
moeten middels een omgevingsvergunning ook
mogelijk zijn binnen het overdraaigebied.

Binnen de overdraaizone zijn enkel parkbekabeling,
onderhoudswegen en de kraanopstelplaatsen
toegestaan. Bij de windturbine behorende bouwwerken,
zoals een transformatorkast, moeten binnen het
bouwvlak worden gebouwd. Dat volgt uit het

Ja, artikel 3.3 is aangepast.
Nee.

beeldkwaliteitsplan dat ten behoeve van dit project is
opgesteld en waaraan het provinciebestuur de plannen
toetst.
58

Watercompensatie mogelijk maken binnen de

Is ook op verzoek van het waterschap gedaan, zie

bestemming.

antwoord bij nummer 44.
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Indiener
Nuon

nr.
59

Reactie

Inkoopstation direct mogelijk maken.

Antwoord

Doorwerking in Inpassingsplan

Zoals is aangeven bij nummer 7 zal voor het

Nee.

inkoopstation en de netaansluiting op het landelijke
hoogspanningsnetwerk te zijner tijd een procedure
worden opgestart door Enexis.
60

Eneco

61

Kan artikel 11.4 vervallen?

Zoals is aangegeven door het Ministerie van Defensie bij
nummer 21 is dat niet mogelijk.

Nee.

Voor de woning aan de Markweg 1 wordt een
passende bestemming gevraagd.

Uit het akoestisch onderzoek bij het MER is gebleken
dat na de bouw van de windturbines ter plaatse van
deze woning niet langer sprake is van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat. Om deze reden is aan Eneco
voorgesteld om de bestemming van deze woning te
wijzigen naar een facilitaire voorziening bij het
windpark. Gedacht kan worden aan een informatiepunt

Ja. De woning aan de Markweg 1 wordt
bestemd als facilitaire voorziening behorende
bij het windpark.

over windenergie en/of een kantoor en facilitaire ruimte
voor onderhoudspersoneel voor het windpark. Eneco is
met deze bestemming akkoord.
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Verslag klankbordgroep Wind A16
Maandag 23 april 2018

De klankbordgroep Wind A16 is op 23 april gevraagd om - als onderdeel van het wettelijk vooroverleg - aan te geven hoe zij reflecteren op een aantal vragen.
In dit verslag leest u de opbrengst van de gesprekken tijdens de bijeenkomst.
De vragen die de provincie stelde aan de klankbordgroep zijn de volgende:
^ Hebben we het VKA goed vertaald in het co-PIP?
^ Wat heeft u nog nodig in het proces richting vaststelling van het PIP?
^ Welke tips geeft u ons mee voor de communicatie rond de terinzagelegging?
^ Hoe ziet u de ondersteuning op het vlak van lokale participatie?
De groep heeft zich opgedeeld in twee kleinere groepen en heeft daarbij de vragen beantwoord. We geven hieronder per groep de uitkomsten van deze
discussie:
Vraag 1 - Hebben we het VKA goed vertaald in het co-PIP?

Groep 1
" Er is binnen de context verder geoptimaliseerd (28 ipv 29 windmolens)

Groep 2
" Vraag: wat is er gebeurd met de suggesties voor stille molens, voor de
verlichting en voor de maatregelen rond ijsvorming op de rotors?

"

De green deal is vertaald

"

Aandacht gevraagd voor landschapscompensatie. Hoe zorgen we dat dit
geld op een goede plek terecht komt waar het duurzaam (voor langere
tijd) effect heeft? En kunnen we dit mogelijk inzetten voor het wegnemen
van het zicht op de molens?

"

Aandacht gevraagd voor 'moeilijke aanleg', bijvoorbeeld inklinking,
zetting en ontwatering bij de bouw.

"

Aandacht gevraagd voor het voorkomen van nieuwe molens, ook buiten de
kilometerzone.
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Vraag 2 - Wat heeft u nog nodig in het proces richting vaststelling van het PIP?

Groep 1
" Een goede samenvatting in 'jip en janneketaal' van het PIP

"
"
"

Groep 2
" Nulmetingen voor het bepalen van de schade aan de infrastructuur door de
aanleg

Helderheid over de vraag: 'Wie kan een zienswijze indienen'
Wie houdt wie aan de afspraken uit het convenant? En hoe wordt
monitoring en handhaving geregeld?
Wat gebeurt er na het besluit van PS?

Vraag 3 - Welke tips geeft u ons mee voor de communicatie rond de terinzageíegging?

Groep 1
" 1 website waarop alle communicatie plaatsvindt

Groep 2
" Geef inzicht in het effect van de windmolens per woning en laat de
specifieke locaties van de molens zien

"

Goede communicatie over lokale participatie en het ruimtelijkspoor

"

Betrek in ieder geval de bewoners die binnen de 42 dB Lden-zone wonen

"

Betrek de omwonenden via inlegvellen in huis-aan-huisbladen

"

Geef inzicht in het monitoringsplan voor geluid, inclusief de handhaving en
de transparantie daarover.

"

Belangrijk daarnaast: zorg dat alle informatie beschikbaar blijft, ook na het
traject

"

Suggestie: kunnen we geluid permanent meten als de molens er staan?
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Vraag 4 - Hoe ziet u de ondersteuning op het vlak van lokale participatie?

Groep 1
" Communicatie door Martijn Messing doorzetten zoals tot op heden
gebeurd is.

Groep 2
" Aandacht gevraagd voor mensen die op de grens van gemeenten wonen.
Hoe gaan we dan om met legesverschillen en met de lokale participatie per
gemeente?

"

Ga niet trekken aan dode paarden, maar zoek de energie op.

"

"

Ga per kern in gesprek, zoals ook al gebeurt bij het iniatief van de
Stichting Energietransitie Drimmelen (STED)

Behoefte aan een planning van het proces.
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3. Overzicht instanties en bestuursorganen die zijn
geconsulteerd
De volgende betrokken maatschappelijke instanties en bestuursorganen zijn
geconsulteerd aan de hand van het concept-ontwerp van het inpassingsplan.

Organisaties WVO

19.

Prorail

Gemeenten:

20.

I nspectie Leefomgeving en transport

1.

Breda

21.

Gasunie

2.

Drimmelen

22.

Tennet

3.

Moerdijk

23.

Rotterdam-Rijn Pijpleiding

4.

Zundert

24.

agentschap Telecom

5.

Hoogstraten (B)

25.

straalverbinding operators

6.

Strijen

26.

Enexis

7.

Etten-Leur

27.

Tennet

8.

Chaam

28.

BMF

Provincies:

29.

Vogelwerkgroep West-Brabant

9.

Zuid-Holland

30.

ZLTO

10.

Antwerpen (B)

31.

OMWB

11.

Vlaams Gewest

32.

Waterschap

12.

ODBN
Windontwikkelaars:

Brabantse Delta

33.

Eneco

Ministeries:

34.

Nuon

13.

Defensie

35.

Raedthuys

14.

EZK

36.

I zzy Projects

15.

I &M

37.

REF

16.

BZK (binnenlandse zaken)

38.

Landzeel

Organisaties:

39.

Green Trust

17.

Rijkswaterstaat

40.

BCT Treeport

18.

Rijksvastgoed
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Bijlage 3

Digitaal MER

Het digitaal MER is via onderstaande link te raadplegen:
https://merwindenergiea16.brabant.nl/

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569
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Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569
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Bijlage 4

Oplegnotitie Geluid

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

114

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569
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Titel

Oplegnotitie akoestisch onderzoek 'Windenergie A16'

Datum

23 augustus 2018

Auteur

Steven Velthuijsen MSc.
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Inleiding
Ter onderbouwing van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Windenergie A16 en de
bijbehorende vergunningaanvragen zijn twee geluidsonderzoeken opgesteld
GO1.
Bijlage A - Akoestisch onderzoek MER-alternatieven, versie 0.9, dd. 7
mei 2018.
GO2.
Bijlage O - Akoestisch onderzoek t.b.v. vergunningsaanvraag, versie
0.33, dd. 7 mei 2018.
De ontwerpstukken van het PIP, inclusief bovengenoemde akoestische onder
zoeken, hebben ter inzage gelegen van 19 juni tot en met 30 juli 2018.
Daarnaast is nog een derde geluidsonderzoek opgesteld:
GO3.
Windenergie A16 - windturbine GreenTrust (E-2), Akoestisch onder
zoek t.b.v. vergunningsaanvraag, versie 0.1, dd. 9 juli 2018.
Dit onderzoek hoort bij een vergunningaanvraag voor 1 windturbine die is inge
diend nadat de overige stukken ter inzage waren gegaan en is daarom nog niet ge
publiceerd. Deze windturbine wordt in het PIP wel mogelijk gemaakt (en is ook
meegenomen in Bijlage A), maar is niet opgenomen in Bijlage O.
Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is een klein aantal uitgangs
punten van de akoestisch onderzoeken ter onderbouwing van de omgevingsvergunningaanvragen (GO2 en GO3) gewijzigd, waardoor ook de resultaten op som
mige plekken wijzigen.
Voor de overzichtelijkheid zijn deze wijzigingen gebundeld in voorliggende opleg
notitie. Deze notitie dient altijd samen met GO2 en GO3 beschouwd te worden, en
dient als aanvulling daarop. Op plekken waar GO2 en/of GO3 en deze oplegnotitie
elkaar tegenspreken dient de oplegnotitie gezien te worden als de juiste versie.
De onderwerpen die in de oplegnotitie aan de orde komen zijn:
> Verschuiving windturbine A-2.
> Inzicht in geluidsbelasting bij woningen op het Logistiek Park Moerdijk
> Wijziging in de bedrijfswoningen bij het windpark.
Deze onderwerpen worden hieronder uitgewerkt.
Verwijzingen naar de oude geluidsrapporten gebeurt onder vermelding van de hier
boven genoemde afkortingen GO1, GO2 en GO3.
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2

Toelichting op de wijzigingen

2.1

Verschuiving windturbine A-2
De windturbine A-2 wordt ca. 9 meter verschoven.
Situatie

Oud
Nieuw

RD x-coördinaat

RD y-coördinaat

104.415
104.408

411.926
411.921

Dit heeft enige gevolgen voor de ligging van de geluidscontouren en de immissiewaarden ter plaatse van omliggende woningen als gevolg van de onder- en boven
grens van de bandbreedte (GO2).

2.2

Logistiek park Moerdijk (LPM)
De woningen die gelegen zijn op het toekomstige Logistiek Park Moerdijk (LPM) zijn
in GO1 en GO2 weggeschreven, omdat deze woningen zijn wegbestemd en zullen
verdwijnen.
Omdat het nog niet duidelijk is op welke termijn deze woningen daadwerkelijk wor
den verwijderd, en mede naar aanleiding van zienswijzen worden in deze notitie de
immissiewaarden als gevolg van de onder- en bovengrens van de bandbreedte
waarvoor een vergunning is aangevraagd (GO2) in beeld gebracht.
Hierbij wordt rekening gehouden met de verschuiving van windturbine A-2, die
eveneens in deze oplegnotitie wordt doorgerekend.

2.3

Wjziging bedrijfswoningen
Ten opzichte van de eerdere onderzoeken is een aantal woningen verwijderd uit of
toegevoegd aan de lijst van bedrijfswoningen behorend bij het windpark.
Onderstaande tabel toont de inrichtingen waaruit het PIP Windenergie A16 bestaat,
en de bedrijfswoningen in de oude en de nieuwe situatie.
De inrichtingen zijn onderverdeeld in de deelgebieden en vervolgens geordend van
noord naar zuid.
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Tabel 1

Bedrijfswoningen bij de windturbines uit het PIP 'Windenergie A16'.
Inrichting

Bedrijfswoningen GO2/GO3

Bedrijfswoningen nieuwe situatie

Streeplandsedijk 2b Lage Zwaluwe
Wilgendijk 1 Lage Zwaluwe

Streeplandsedijk 2b Lage Zwaluwe
Wilgendijk 1 Lage Zwaluwe
Zwaluwsedijk 7 Moerdijk

Markweg 1 Langeweg
Noordseweg 6 Langeweg
Noordseweg 9 Langeweg

Bredeweg 2 Terheijden
Noordseweg 6 Langeweg
Noordseweg 9 Langeweg

Landzeel Noord

Kerzelseweg 8
Rijsbergsebaan 2

Kerzelseweg 8

REF

Paandijksestraat 1
Paandijksestraat 12
Paandijksestraat 14
Paandijksestraad 16
Hazeldonk 6286

Paandijksestraat 14
Paandijksestraat 16

Deelgebied A

Nuon

Deelgebied B

Gezamenlijk
Plan Zonzeel

Deelgebied E

GreenTrust
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Effecten verschuiving windturbine
Onderstaande figuur toont de ligging van de geluidscontour voor en na de ge
noemde verschuiving. Aangezien de verschuiving van de windturbinepositie ca. 9
meter is is ook de verschuiving van deze ordegrootte.

Figuur 1

Ligging van de geluidscontouren van de onder- en bovengrens van de vergunde bandbreedte (res
pectievelijk blauw en rood). De contouren na de verschuiving zijn als onderbroken lijnen weergege
ven.

Kanteri

Hoeksk

W NDTURB NES

Oude positie
®

Nieuwe positie

Contouren opLegnotitie
L J; 180808 Ondergrens opleg notitie

J
L J

180808 Bovengrens oplegnotitie

Contouren VKA
ĵ 180426 Ondergrens

vļx" Bosch

180426 Bovengrens
Toetspunten

;ri Nederland, Jan V

van Rijn
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De berekening van de geluidsimmissie ter plaatse van omliggende woningen laat
zien dat de verschuiving geen aanpassingen vereist van de tabel met emisssiewaarden uit GO2: alle waarden blijven (afgerond op gehele getallen) hetzelfde. De waar
den ter plaatse van de woningen op het toekomstige Logistiek Park Moerdijk wor
den hieronder gepresenteerd.
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Effecten op Logistiek park Moerdijk
De woningen op LPM die niet in de eerdere geluidsonderzoeken waren meegeno
men zijn op onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 2

Woningen op het toekomstige Logistiek Park Moerdijk (LPM) zijn als oranje stippen weergegeven.

1.000

Woningen LPM
Toetspunten MER
!
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van Rijn
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Onderstaande tabel toont voor deze woningen de immissiewaarden, conform de
rekenmethode uit GO2, maar inclusief de verschuiving van windturbine A-2 zoals
hierboven toegelicht.
Tabel 2

Geluidsbelasting ter plaatse van de woningen op LPM.
Onder

Boven

Omschrijving

Nacht

Lden

Nacht

Lden

Moerdijkseweg 10 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 12 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 13 4765SJ Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 14 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 15 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 17 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 17 a 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 18 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 19 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 22 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 24 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 26 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 28 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 38 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 40 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 42 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 44 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 46 4765PB Zevenbergschen Hoek

42
42
42
42
42
42
42
41
38
41
41
41
41
41
40
40
40
40

48
48
49
48
49
48
48
48
45
47
47
47
47
47
46
46
46
46

44
44
45
44
45
44
44
44
41
44
44
44
43
43
43
42
42
42

51
51
51
51
51
51
51
50
47
50
50
50
50
50
49
49
49
49

Moerdijkseweg 48 4765PB Zevenbergschen Hoek
Rijksweg 1 4782PE Moerdijk

40
40

46
46

42
42

49
49

Op Figuur 1 is ook de ligging van de woningen t.o.v. de geluidscontouren weerge
geven. De onderbroken lijnen komen uit dezelfde berekening als de gegevens in
Tabel 2.
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4.1

Mitigerende maatregelen
Een aantal LPM-woningen liggen binnen de geluidscontour(en). Om te laten zien
dat zowel in de onder- als in de bovenvariant voldaan kan worden aan het Activitei
tenbesluit zijn in de afbeeldingen hieronder geluidscontouren getoond inclusief mi
tigerende maatregelen. Het betreft hierbij een voorbeeldmitigatie: de daadwerke
lijk toe te passen maatregel hangt natuurlijk af van het uiteindelijk te bouwen type.

Figuur 3

Geluidscontour ondergrens (47 dB Lden) zonder (blauw) en met (paars) mitigerende maatregelen. In
geval van de ondergrens V136-4.0/4.2 is deze paarse contour bereikt door windturbine A-3 's nachts
in de modus SO2 te laten draaien.
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Figuur 4

Geluidscontour bovengrens (47 dB Lden) zonder (rood) en met (paars) mitigerende maatregelen. In
geval van de bovengrens L136 is deze paarse contour bereikt door windturbines A-2 en A-3 's nachts
uit te schakelen.
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Cumulatie
Voor deze 20 woningen is ook gekeken wat de cumulatieve geluidsbelasting is (zo
wel met als zonder de nieuwe windturbines).
De rekenmethode hiervoor is beschreven in GO1. Op de locatie van de LPMwoningen bestaat het cumulatieve geluidsniveau zonder de windturbines uit weg
en railverkeerslawaai (L en L ). De waarden hiervoor zijn berekend door akoes
tisch adviesbureau dBvision, zoals ook omschreven in GO1 en het MER.
Onderstaande tabel toont voor de 20 LPM woningen het cumulatieve geluidsniveau
zonder de windturbines (LCUM,oud), met de windturbines (LCUM,nieuw), gebruik
makend van de bovengrens van de bandbreedte, en de toename als gevolg daarvan.
De hinderequivalente geluidsniveaus L*, die zijn gebruikt om de waarden op te tel
len, zijn berekend volgens de rekenregels in hoofdstuk 4 van het Reken- en Meetvoorschrift windturbines. Zie voor nadere toelichting ook GO1.
vl
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Tabel 3

Cumulatieve geluidsbelasting op LPM-woningen. LWT: windturbinegeluid, LVL: wegverkeerslawaai,
LRL: railverkeerslawaai. Alle waarden zijn Lden-waarden.
Geluidsbelasting
Adres

Moerdijkseweg 10
Moerdijkseweg 12
Moerdijkseweg 13
Moerdijkseweg 14
Moerdijkseweg 15
Moerdijkseweg 17
Moerdijkseweg 17a
Moerdijkseweg 18
Moerdijkseweg 19
Moerdijkseweg 22
Moerdijkseweg 24
Moerdijkseweg 26
Moerdijkseweg 28
Moerdijkseweg 38
Moerdijkseweg 40
Moerdijkseweg 42
Moerdijkseweg 44
Moerdijkseweg 46
Moerdijkseweg 48
Rijksweg 1 Moerdijk
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Hinderequivalent

Cumulatief

Lwt

Lvl

Lrl

iL * WT

L*vl

L*rl

LCUMoud

LCUMnieuw

51
51
51
51
51
51
51
50
47
50
50
50
50
50
49
49
49
49
49
49

56
58
58
57
58
56
57
57
58
57
57
58
56
57
57
57
57
57
56
54

58
59
59
59
58
59
58
58
55
58
58
58
57
55
56
55
56
57
56
56

64
63
64
63
64
64
63
62
58
62
62
62
62
62
61
60
60
60
60
60

56
58
58
57
58
56
57
57
58
57
57
58
56
57
57
57
57
57
56
54

54
55
55
55
54
55
54
53
50
54
54
54
53
51
51
51
51
53
52
52

58
60
60
59
59
59
59
59
59
59
59
59
58
58
58
58
58
58
58
56

65
65
66
65
66
65
65
64
61
64
64
64
63
63
62
62
62
62
62
62

Toename

7
5
6
5
6
6
6
5
3
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
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Effecten op bedrijfswoningen
Aangezien is gebleken dat de verschuiving van windturbine A-2 geen invloed heeft
op de immissiewaarden van alle omliggende woningen zijn de resultatentabellen
uit GO2 nog steeds correct. Doordat de status van een aantal woningen is veran
derd (van bedrijfswoning naar woning van derden of andersom) kan het wel zijn dat
het mitigatieregime van bepaalde inrichtingen verandert. Per deelgebied wordt
hierop ingegaan.

5.1

Deelgebied A - Knooppunt Klaverpolder
Onderstaande figuur toont de gezamenlijke 47 dB Lden-geluidscontour en de 47 dB
Lden-geluidscontouren van de twee inrichtingen in dit deelgebied (inclusief de ver
schuiving zoals eerder in deze oplegnotitie beschreven).
Enige verschil is dat de woning met adres Zwaluwsedijk 7 nu ook als bedrijfswoning
aangemerkt wordt, waardoor de daar geldende geluidsbelasting van 48 dB Lden en
42 dB Lnight niet langer als normoverschrijding geldt.

Figuur 5

Detailfiguur met de totale geluidcontour (rood), evenals de contouren van de inrichtingen 'RWS'
(geel) en 'Nuon' (oranje). Geluidsgevoelige objecten in de nabije omgeving zijn met zwarte stippen
weergegeven. Woningen die behoren tot de sfeer van een inrichting zijn gemerkt met dezelfde kleur
als de geluidscontour van die inrichting.

Moerdijk

m
Bredaschedijk 4

i ten burg
Z rxti

Esri Nederland, J

WWW í mergis.niļj,

..I yťd' beeld materia^ Ą
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De enige woning waar nu nog een overschrijding optreedt van de norm is de Bredaschedijk 4. Voor de dichtst bij deze woning gelegen inrichting (Nuon) een maxi
male immissie op deze woning voor te schrijven van 46,0 dB is het mogelijk om er
zeker van te zijn dat kan worden voldaan aan de gezamenlijke 47 dB Lden-eis.

5.2

Deelgebied B - Knoopunt Zonzeel
De woning met adres Bredeweg 2 is opgenomen als bedrijfswoning. De woning met
adres Markweg 1 is niet langer een woning; dit pand wordt in dienst genomen als
opslagplaats en is in het PIP aangeduid als 'speciale vorm van bedrijf - onderhoudsvoorziening'. De woning met adres Noordseweg 1 was in GO2 op de kaart ten on
rechte aangeduid als bedrijfswoning.

Figuur 6

Detailfiguur met de totale geluidscontour (rood), evenals de contouren van de inrichtingen GPZ
(groen) en Nieuwveer (lichtblauw). Geluidsgevoelige objecten in de nabije omgeving zijn met zwarte
stippen weergegeven. Woningen die behoren tot de sfeer van de nirchting zijn gemerkt met de
zelfde kleur als de geluidscontour van die inrichting.

MOEROIJ

Noordseweg 4

Schuivenoordseweg 15

Biezenstraat 1,3,5

I

4
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Voor de woningen aan de Biezenstraat geldt dat het voorschrift zoals opgenomen
in GO2 ongewijzigd blijft (de geluidsbelasting op deze woningen a.g.v. de inrichting
Nieuwveer mag niet hoger zijn dan 46,5 dB Lden en 40,5 dB Lnight).
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Voor de woning Schuivenoordseweg 15 blijft het voorschrift uit GO 2 ongewijzigd
(de geluidsbelasting a.g.v. de inrichting GPZ mag niet hoger zijn dan 47,0 dB Lden en
41,0 dB Lnight).
Voor de woning aan de Noordseweg 4 blijft gelden dat, als de inrichting GPZ aan de
landelijke norm voldoet, ook aan de gezamenlijke 47 dB Lden-eis wordt voldaan,
door de grote afstand tot windturbines van andere inrichtingen.

5.3

Deelgebied D - Knooppunt Galder
Geen wijzigingen.

5.4

Deelgebied E - Hazeldonk
De woning aan de Rijsbergsebaan 2 is niet langer een bedrijfswoning voor LandzeelNoord. Aangezien de gezamenlijke geluidsbelasting hier niet leidde tot normoverschrijding heeft dit geen gevolgen voor eventuele mitigatie.
De woningen aan de Paandijksestraat 1 en 12 zijn niet langer een bedrijfswoning
voor REF. Aangezien de gezamenlijke geluidsbelasting hier niet leidde tot normoverschrijding heeft deze wijziging geen gevolgen voor eventuele mitigatie.
In GO2 wordt de windturbine van Greentrust buiten beschouwing gelaten, omdat
deze niet binnen de vergunningaanvraag viel. De vergunningaanvraag van deze
windturbine (E-2) is wat geluid betreft onderbouwd in GO3.
Onderstaande figuur toont de gezamenlijke 47 dB Lden-contour, inclusief de wind
turbine van Greentrust. Van alle woningen die in de figuur hieronder gelabeld zijn
ondervinden de woningen aan de Paandijksestraat 1 en Hazeldonk 6259 precies 47
dB Lden: hier is dus geen overschrijding van de eis dat de gezamenlijke geluidsbelas
ting van alle inrichtingen aan de norm voldoet.
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Figuur 7

Cumulatieve 47 dB Lden-contour (rood) en de detailcontouren per inrichting. Bedrijfswoningen heb
ben dezelfde kleur als de geluidscontour van de inrichting waartoe zij behoren.

lein-Oeket
Paandijksestraat 1

üekei

Hazeldonk 6465

Hazeldonk 6259

Gelderdonksestraat 10
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Voor de woning aan de Gelderdonksestraat 10 geldt dat er geen verschil is met het
gestelde in GO2: De inrichting met de grootste bijdrage is Eneco/BCT. Door als waar
den 40,6 dB Lnight en 46,6 dB Lden voor te schrijven voor deze inrichting ter plaatse
van deze woning wordt aan de gezamenlijke belasting van 47 dB Lden en 41 dB Lnight
voldaan. Dat er bij deze woning geen verschil optreedt komt door de grote afstand
tot de windturbine van Greentrust, en het feit dat voor die windturbine een ver
gunningaanvraag is gedaan met een stiller type (zoals ook goed te zien is aan de
geluidscontouren in bovenstaande figuur).
Voor de woning met adres Hazeldonk 6465 geldt dat er geen verschil is met het
gestelde in GO3: Door bij maatwerkvoorschrift vast te stellen dat de norm ter
plaatse van de woning met adres Hazeldonk 6465 drie dB hoger ligt (50 dB Lden en
44 dB Lnight) kan normoverschrijding worden voorkomen.
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Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:

oplegnotitie geluid
ondergrens VKA

Resultatentabel
180827 ondergrens oplegnotitie tbv bijlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

Galde^A
Galde^A
Galde^A
Galde^A
Galde^A

Ballemanseweg 11 4855AP Galder
Ballemanseweg 12 4855AP Galder
Ballemanseweg 14 4855AP Galder
Ballemanseweg 16 4855AP Galder
Ballemanseweg 9 4855AP Galder

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

28,6
29,2
29,3
30,3
28,5

28,8
29,3
29,4
30,5
28,6

29,1
29,6
29,7
30,7
28,9

35,4
35,9
36,0
37,0
35,2

Galder_A
Breda A
Breda_A
Breda A
Rijsbergen

Ballemanseweg 9a 4855AP Galder
Biezenstraat 1 4823ZJ Breda
Biezenstraat 3 4823ZJ Breda
Biezenstraat 5 4823ZJ Breda
Bigtelaar 1b 4891PC Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

28,5
38,2
38,3
38,5
33,4

28,6
38,4
38,5
38,7
33,7

28,9
38,7
38,9
39,1
34,0

35,2
45,0
45,2
45,4
40,3

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Zevenbergs
Terheijden

Bigtelaar 3 4891PC Rijsbergen
Bigtelaar 5 4891PC Rijsbergen
Bigtelaar 7 4891PC Rijsbergen
Bredaschedijk 4 4765SM Zevenbergschen Hoek
Bredeweg 2 4844PZ Terheijden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,4
34,2
33,1
38,3
39,0

34,7
34,5
33,4
38,5
39,2

35,0
34,8
33,7
38,8
39,6

41,3
41,1
40,0
45,1
45,9

Prinsenbee
Rijsbergen
Rijsbergen
Zevenbergs
Lage Zwalu

Brielsedreef 96 4841KS Prinsenbeek
De Berkte 1 4891RD Rijsbergen
De Berkte 4 4891RC Rijsbergen
De Langeweg 76 4765TG Zevenbergschen Hoek
Dirk de Botsdijk 3 4926SB Lage Zwaluwe

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,4
34,4
36,3
31,1
37,5

31,6
34,7
36,5
31,3
37,8

32,0
35,0
36,9
31,7
38,1

38,2
41,3
43,2
37,9
44,4

Lage Zwalu
Lage Zwalu
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Dirk de Botsdijk 4A 4926SB Lage Zwaluwe
Dirk de Botsdijk 6 4926SB Lage Zwaluwe
Driehoefijzersstraat 100 4765BJ Zevenbergsch
Driehoefijzersstraat 102 4765BJ Zevenbergsch
Driehoefijzersstraat 59 4765BH Zevenbergsche

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,9
37,1
31,9
33,0
31,9

37,1
37,3
32,1
33,3
32,1

37,4
37,6
32,5
33,6
32,5

43,7
43,9
38,8
39,9
38,8

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Prinsenbee
Prinsenbee

Driehoefijzersstraat 61 4765BH Zevenbergsche
Driehoefijzersstraat 96 4765BJ Zevenbergsche
Driehoefijzersstraat 98 4765BJ Zevenbergsche
Essendreef 1 4841KB Prinsenbeek
Essendreef 1A 4841KB Prinsenbeek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

32,6
31,5
31,6
33,8
34,0

32,8
31,7
31,8
34,0
34,3

33,2
32,1
32,2
34,4
34,6

39,5
38,4
38,5
40,7
40,9

Prinsenbee
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Essendreef 3 4841KB Prinsenbeek
Ewoudsdam 18 4765RA Zevenbergschen
Ewoudsdam 20 4765RA Zevenbergschen
Ewoudsdam 22 4765RA Zevenbergschen
Ewoudsdam 24 4765RA Zevenbergschen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,0
32,0
32,5
32,5
32,5

35,2
32,3
32,7
32,7
32,7

35,6
32,6
33,1
33,1
33,1

41,9
38,9
39,4
39,4
39,4

Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A
Rijsbergen

Frans Baantje 12 4881MG Zundert
Frans Baantje 14 4881MG Zundert
Frans Baantje 22 4881MG Zundert
Frans Baantje 28 4881MG Zundert
Gelderdonksestraat 10 4891PD Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

29,0
29,5
30,4
30,2
38,7

29,2
29,7
30,7
30,4
39,0

29,5
30,0
31,0
30,7
39,3

35,8
36,3
37,3
37,0
45,6

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,7
35,5
33,2
36,8
32,8

35,0
35,7
33,4
37,1
33,1

35,3
36,1
33,8
37,4
33,4

41,6
42,3
40,0
43,7
39,7

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Grintweg 10
Grintweg 11
Grintweg 12
Grintweg 13
Grintweg 14

Breda
Breda
Breda
Breda
Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

32,0
35,8
31,5
35,8
31,6

32,2
36,0
31,7
36,0
31,9

32,5
36,3
32,0
36,4
32,2

38,8
42,6
38,3
42,7
38,5

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Grintweg 18 4823ZC Breda
Grintweg 22 4823ZC Breda
Grintweg 3 4823ZC Breda
Grintweg 5 4823ZC Breda
Grintweg 6 4823ZC Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,0
36,7
29,8
31,4
29,5

36,2
36,9
30,0
31,6
29,7

36,6
37,2
30,4
32,0
30,0

42,9
43,5
36,7
38,3
36,3

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda A
Breda_A

Grintweg 8 4823ZC Breda
Grintweg 9 4823ZC Breda
Hazeldonk 6259 4836LG Breda
Hazeldonk 6286 4836LG Breda
Hazeldonk 6465 4836LH Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,2
32,0
39,0
48,0
43,5

31,4
32,2
39,2
48,2
43,7

31,8
32,6
39,5
48,5
44,0

38,1
38,9
45,8
54,8
50,3

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Breda A
Rijsbergen

Hazeldonksestraat 12 4891PT Rijsbergen
Hazeldonksestraat 15 4891PT Rijsbergen
Hazeldonksestraat 17 4891PT Rijsbergen
Hazeldonksestraat 21 4836MD Breda
Hazeldonksestraat 7 4891PT Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

30,6
29,9
30,0
31,8
31,2

30,9
30,1
30,2
32,0
31,4

31,2
30,4
30,5
32,3
31,7

37,5
36,7
36,8
38,6
38,0

Rijsbergen
Breda A
Breda_A
Breda A
Breda A

Hazeldonksestraat 9 4891PT Rijsbergen
Heistraat 15 4836BE Breda
Heistraat 21 4836BE Breda
Heistraat 35 4836BE Breda
Heistraat 70 4836BE Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

30,9
31,5
31,8
33,3
30,1

31,1
31,7
32,0
33,6
30,4

31,4
32,1
32,4
33,9
30,7

37,7
38,4
38,7
40,2
37,0

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

11 4891PD Rijsbergen
13 4891PD Rijsbergen
6 4891PD Rijsbergen
8 4891PD Rijsbergen
9 4891PD Rijsbergen

4823ZC
4823ZC
4823ZC
4823ZC
4823ZC

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport:
Model:

oplegnotitie geluid
ondergrens VKA

Resultatentabel
180827 ondergrens oplegnotitie tbv bijlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

Breda_A
Breda A
Breda_A
Breda A
Breda_A

Heistraat 78 4836BE Breda
Heistraat 84 4836BE Breda
Heistraat 9 4836BE Breda
Heistraat 90 4836BE Breda
Hooijdonkseweg 10 4823ZD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,0
31,1
31,1
31,3
36,5

31,3
31,4
31,3
31,6
36,7

31,6
31,7
31,6
31,9
37,1

37,9
38,0
37,9
38,2
43,4

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Hooijdonkseweg 10A 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3A 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3B 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3C 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3D 4823ZD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,4
30,7
30,4
30,3
32,6

36,6
30,9
30,6
30,5
32,8

36,9
31,2
31,0
30,8
33,2

43,2
37,5
37,3
37,1
39,5

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Hooijdonkseweg 4 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 5 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 6 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 8 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 8A 4823ZD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

29,4
36,9
30,8
33,8
35,5

29,6
37,1
31,0
34,0
35,7

29,9
37,5
31,3
34,4
36,1

36,2
43,8
37,6
40,7
42,3

Galder_A
Galder_A
Galde^A
Galder_A
Galder_A

Kerzelseweg 1 4855AR Galder
Kerzelseweg 3 4855AR Galder
Kerzelseweg 5 4855AR Galder
Kerzelseweg 6a 4855AR Galder
Kerzelseweg 7 4855AR Galder

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

27,9
32,7
33,0
30,4
34,4

28,0
32,8
33,2
30,5
34,6

28,3
33,1
33,5
30,8
34,9

34,6
39,4
39,8
37,1
41,2

Galder_A
Prinsenbee
Prinsenbee
Prinsenbee
Moerdij^A

Kerzelseweg 8 4855AR Galder
Kettingdreef 1 4841KD Prinsenbeek
Kettingdreef 2 4841KD Prinsenbeek
Kettingdreef 4 4841KD Prinsenbeek
Klaverpolderseweg 2 4781PC Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,3
32,8
33,1
31,3
33,6

35,5
33,0
33,3
31,6
33,8

35,8
33,4
33,7
31,9
34,1

42,1
39,7
40,0
38,2
40,4

Breda_A
Breda A
Breda_A
Breda A
Breda_A

Kluisstraat 1 4823ZH Breda
Kluisstraat 1A 4823ZH Breda
Kluisstraat 2 4823ZH Breda
Kluisstraat 3 4823ZH Breda
Korte Dreef 4A 4823ZB Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,2
35,7
35,5
34,7
29,6

36,4
35,9
35,7
34,9
29,9

36,8
36,3
36,1
35,3
30,2

43,0
42,6
42,4
41,6
36,5

Breda_A
Zundert A
Zundert_A
Zundert A
Zunder^A

Korte Dreef 6 4823ZB Breda
Laarakkerstraat 11 4881NK Zundert
Laarakkerstraat 15 4881NK Zundert
Laarakkerstraat 15 4881NK Zundert
Laarakkerstraat 15a 4881NK Zundert

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

29,6
37,0
31,5
31,2
31,2

29,8
37,3
31,8
31,5
31,4

30,2
37,6
32,1
31,8
31,8

36,4
43,9
38,4
38,1
38,1

Zundert_A
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Laarakkerstraat 9 4881NK Zundert
Landekensdijk 1 4765SW Zevenbergschen Hoek
Landekensdijk 3 4765SW Zevenbergschen Hoek
Landekensdijk 5 4765SW Zevenbergschen Hoek
Landekensdijk 5a 4765SW Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,7
32,1
32,3
32,1
32,1

37,0
32,3
32,5
32,3
32,3

37,3
32,7
32,8
32,7
32,7

43,6
39,0
39,1
39,0
39,0

Zevenbergs
Moerdij^A
Moerdijk_A
Moerdij^A
Moerdijk_A

Landekensdijk 7 4765SW Zevenbergschen Hoek
Lapdijk 18 4782PD Moerdijk
Lapdijk 20 4782PD Moerdijk
Lapdijk 21 4782PD Moerdijk
Lapdijk 22 4782PD Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

32,0
31,5
32,4
32,5
34,2

32,2
31,7
32,6
32,7
34,4

32,6
32,0
33,0
33,1
34,7

38,9
38,3
39,3
39,4
41,0

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Langeweg_A
Zevenbergs

Marellenweg 4 4836BH Breda
Marellenweg 6 4836BH Breda
Marellenweg 8 4836BH Breda
Markweg 1 4772PJ Langeweg
Moerdijkseweg 10 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,3
31,5
31,7
46,4
41,3

31,5
31,7
32,0
46,6
41,5

31,9
32,1
32,3
46,9
41,9

38,1
38,3
38,6
53,2
48,2

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

41,3
41,8
41,2
41,7
41,3

41,5
42,0
41,4
41,9
41,5

41,8
42,4
41,7
42,3
41,8

48,1
48,7
48,0
48,6
48,1

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Terheijden
Zevenbergs

Moerdijkseweg 17 a 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 18 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 19 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 21 4844PC Terheijden
Moerdijkseweg 22 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

41,2
40,6
37,8
36,9
40,4

41,4
40,8
38,0
37,1
40,6

41,8
41,2
38,4
37,4
41,0

48,1
47,5
44,7
43,7
47,3

Terheijden
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg 23 4844PC Terheijden
Moerdijkseweg 24 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 26 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 28 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 38 4765PB Zevenbergschen

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,9
40,4
40,3
40,0
40,1

37,1
40,6
40,5
40,2
40,3

37,5
41,0
40,9
40,6
40,7

43,8
47,2
47,1
46,8
47,0

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg 40 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 42 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 44 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 46 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 48 4765PB Zevenbergschen

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,4
39,1
39,1
39,0
39,0

39,7
39,3
39,3
39,2
39,2

40,0
39,6
39,6
39,6
39,6

46,3
45,9
45,9
45,9
45,8

12 4765PB Zevenbergschen Hoek
13 4765SJ Zevenbergschen Hoek
14 4765PB Zevenbergschen Hoek
15 4765PB Zevenbergschen Hoek
17 4765PB Zevenbergschen Hoek
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Resultatentabel
180827 ondergrens oplegnotitie tbv bijlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

Galde^A
Breda A
Breda_A
Rijsbergen
Rijsbergen

Moerstraat 1 4855AC Galder
Moerstraat 2 4836ME Breda
Moerstraat 4A 4836ME Breda
Montenslaan 10 4891SN Rijsbergen
Montenslaan 5 4891SN Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

30,7
31,1
31,2
30,7
30,7

31,0
31,4
31,4
31,0
31,0

31,3
31,7
31,7
31,3
31,3

37,6
38,0
38,0
37,6
37,6

Prinsenbee
Terheijden
Langeweg_A
Langeweg_A
Terheijden

Nieuwveerweg 2 4841KA Prinsenbeek
Noordseweg 1 4844PA Terheijden
Noordseweg 11 4772PG Langeweg
Noordseweg 13 4772PG Langeweg
Noordseweg 2 4844PB Terheijden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,5
37,6
36,9
32,6
37,8

35,7
37,9
37,1
32,8
38,0

36,0
38,2
37,4
33,1
38,4

42,3
44,5
43,7
39,4
44,6

Langeweg_A
Langeweg_A
Langeweg_A
Rijsbergen
Rijsbergen

Noordseweg 4 4772PG Langeweg
Noordseweg 6 4772PG Langeweg
Noordseweg 9 4772PG Langeweg
Oude Trambaan 2 4891PS Rijsbergen
Oude Trambaan 3 4891PS Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

38,6
41,1
40,8
30,9
31,3

38,8
41,3
41,1
31,2
31,5

39,1
41,6
41,4
31,5
31,8

45,4
47,9
47,7
37,8
38,1

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Oude Trambaan 4 4891PS Rijsbergen
Overasebaan 18 4891RG Rijsbergen
Overasebaan 20 4891RG Rijsbergen
Overasebaan 20a 4891RG Rijsbergen
Overasebaan 22 4891RG Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,0
31,2
33,0
33,9
34,5

31,2
31,5
33,3
34,2
34,8

31,5
31,8
33,6
34,5
35,1

37,8
38,1
39,9
40,8
41,4

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Breda_A

Overasebaan 41
Overasebaan 43
Overasebaan 43
Overasebaan 45
Overaseweg 230

4891RG Rijsbergen
4891RG Rijsbergen
4891RG Rijsbergen
4891RG Rijsbergen
4836BD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,7
32,5
32,6
33,7
30,8

31,9
32,8
32,9
34,0
31,0

32,3
33,1
33,2
34,3
31,4

38,5
39,4
39,5
40,6
37,7

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Overaseweg 232
Overaseweg 236
Overaseweg 238
Overaseweg 240
Overaseweg 244

4836BD
4836BD
4836BD
4836BD
4836BD

Breda
Breda
Breda
Breda
Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,6
32,7
33,2
33,8
34,7

31,8
33,0
33,4
34,0
35,0

32,2
33,3
33,8
34,3
35,3

38,5
39,6
40,1
40,6
41,6

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Overaseweg 244 4836BD Breda
Overaseweg 246 4836BD Breda
Overaseweg 268 4836BD Breda
Overaseweg 270 4836BD Breda
Overaseweg 45 4836BA Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,8
35,6
34,9
34,7
30,2

35,0
35,9
35,2
34,9
30,4

35,4
36,2
35,5
35,2
30,8

41,7
42,5
41,8
41,5
37,0

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Rijsbergen
Rijsbergen

Overaseweg 49 4836BA Breda
Overaseweg 55 4836BA Breda
Overaseweg 57 4836BA Breda
Paandijksestraat 1 4891PV Rijsbergen
Paandijksestraat 10 4891PV Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

30,9
31,8
32,7
38,3
35,0

31,1
32,0
32,9
38,5
35,2

31,4
32,4
33,3
38,8
35,5

37,7
38,7
39,5
45,1
41,8

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat

10a 4891PV Rijsbergen
12 4891PV Rijsbergen
14 4891PV Rijsbergen
16 4891PV Rijsbergen
2 4891PV Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,8
35,8
39,0
40,5
31,5

35,0
36,1
39,3
40,8
31,8

35,4
36,4
39,6
41,1
32,1

41,7
42,7
45,9
47,4
38,4

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat

20 4891PV Rijsbergen
2a 4891PV Rijsbergen
4 4891PV Rijsbergen
6 4891PV Rijsbergen
6a 4891PV Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,8
32,0
31,8
32,5
32,6

37,0
32,3
32,1
32,7
32,8

37,3
32,6
32,4
33,0
33,1

43,6
38,9
38,7
39,3
39,4

Rijsbergen
Rijsbergen
Moerdij^A
Breda_A
Breda_A

Paandijksestraat 8
Paandijksestraat 9
Rijksweg 1 4782PE
Rijsbergsebaan 15
Rijsbergsebaan 17

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

32,7
37,4
39,2
35,5
37,6

32,9
37,7
39,4
35,8
37,9

33,2
38,0
39,8
36,1
38,2

39,5
44,3
46,1
42,4
44,5

Galde^A
Galder_A
Galder_A
Galde^A
Lage Zwalu

Rijsbergsebaan 2 4855AS Galder
Rijsbergsebaan 4 4855AS Galder
Rijsbergsebaan 6 4855AS Galder
Rijsbergsebaan 8 4855AS Galder
Schuddebeursweg 1 4926SH Lage Zwaluwe

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,9
32,8
30,0
29,3
33,4

34,1
33,0
30,2
29,5
33,6

34,3
33,3
30,4
29,8
33,9

40,6
39,6
36,8
36,1
40,2

Terheijden
Terheijden
Terheijden
Rijsbergen
Moerdij^A

Schuivenoordseweg 11 4844PE Terheijden
Schuivenoordseweg 13 4844PE Terheijden
Schuivenoordseweg 15 4844PE Terheijden
Slikstraatje 9 4891RH Rijsbergen
Steenweg 2 4781PA Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,5
37,6
39,2
30,7
36,9

35,8
37,8
39,4
30,9
37,1

36,1
38,1
39,7
31,2
37,5

42,4
44,4
46,0
37,5
43,8

Moerdijk_A
Moerdijk_A
Lage Zwalu
Lage Zwalu
Lage Zwalu

Steenweg 2a 4781PA Moerdijk
Steenweg 6 4781PA Moerdijk
Streeplandsedijk 1 4926PK Lage Zwaluwe
Streeplandsedijk 2B 4926PK Lage Zwaluwe
Streeplandsedijk 4 4926PK Lage Zwaluwe

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37,8
35,3
37,4
41,1
36,8

38,0
35,5
37,6
41,3
37,0

38,4
35,9
37,9
41,7
37,4

44,7
42,1
44,2
48,0
43,7

4891PV Rijsbergen
4891PV Rijsbergen
Moerdijk
4836MC Breda
4836MC Breda

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30

27-8-2018 9:13:16

Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:

oplegnotitie geluid
ondergrens VKA

Resultatentabel
180827 ondergrens oplegnotitie tbv bijlagen
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Lage Zwalu
Lage Zwalu
Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A

Streeplandsedijk 6
Streeplandsedijk 8
Waaijenbergstraat
Waaijenbergstraat
Waaijenbergstraat

Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A
Zundert_A
Zundert_A

Waaijenbergstraat 20
Waaijenbergstraat 20
Waaijenbergstraat 25
Waaijenbergstraat 27
Waaijenbergstraat 29

Zundert_A
Zundert_A
Zunder^A
Zundert_A
Zundert_A

Waaijenbergstraat 31
Waaijenbergstraat 33
Waaijenbergstraat 35
Waaijenbergstraat 41
Waaijenbergstraat 43

Breda_A
Breda A
Breda_A
Breda A
Breda_A

Weerdstraat 30
Weerdstraat 31
Weerdstraat 32
Weerdstraat 33
Weerdstraat 36

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Lage Zwalu
Breda_A
Breda_A
Lage Zwalu
Lage Zwalu
Moerdij^A

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,4
37,0
29,7
30,9
32,2

36,6
37,3
29,9
31,2
32,5

37,0
37,6
30,2
31,5
32,8

43,3
43,9
36,5
37,8
39,1

4881NC Zundert
4881NC Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,4
33,0
31,1
31,7
32,0

34,6
33,3
31,4
31,9
32,2

35,0
33,6
31,7
32,3
32,5

41,3
39,9
38,0
38,6
38,8

4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,2
34,5
35,0
30,8
31,3

33,5
34,8
35,3
31,0
31,5

33,8
35,1
35,6
31,4
31,9

40,1
41,4
41,9
37,6
38,1

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,9
33,4
31,4
31,6
31,0

32,2
33,7
31,7
31,9
31,3

32,5
34,0
32,0
32,2
31,6

38,8
40,3
38,3
38,5
37,9

Weerdstraat 37 4836BJ Breda
Werftseweg 1 4823ZG Breda
Werftseweg 2 4823ZG Breda
Wilgendijk 1 4926PL Lage Zwaluwe
Zwaantjesweg 1A 4836MG Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

30,9
31,2
30,0
43,3
33,0

31,2
31,4
30,2
43,5
33,3

31,5
31,7
30,6
43,9
33,6

37,8
38,0
36,9
50,2
39,9

Zwaantjesweg 2 4836MG Breda
Zwaluwsedijk 3 4926SG Lage Zwaluwe
Zwaluwsedijk 5 4926SG Lage Zwaluwe
Zwaluwsedijk 7 4781PB Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00

34,4
36,8
37,6
38,7

34,7
37,1
37,8
38,9

35,0
37,4
38,2
39,3

41,3
43,7
44,4
45,5

4926PK Lage Zwaluwe
4926PK Lage Zwaluwe
14 4881NC Zundert
16 4881NC Zundert
18 4881NC Zundert

4836BJ
4836BJ
4836BJ
4836BJ
4836BJ

Breda
Breda
Breda
Breda
Breda

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30

27-8-2018 9:13:16

Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:

oplegnotitie geluid
bovengrens VKA

Resultatentabel
180807 bovengrens oplegnotitie tbv bijlage
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

Galde^A
Galde^A
Galde^A
Galde^A
Galde^A

Ballemanseweg 11 4855AP Galder
Ballemanseweg 12 4855AP Galder
Ballemanseweg 14 4855AP Galder
Ballemanseweg 16 4855AP Galder
Ballemanseweg 9 4855AP Galder

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,8
34,3
34,4
35,5
33,7

34,1
34,6
34,7
35,8
33,9

34,3
34,8
34,9
36,1
34,2

40,6
41,1
41,2
42,4
40,5

Galder_A
Breda A
Breda_A
Breda A
Rijsbergen

Ballemanseweg 9a 4855AP Galder
Biezenstraat 1 4823ZJ Breda
Biezenstraat 3 4823ZJ Breda
Biezenstraat 5 4823ZJ Breda
Bigtelaar 1b 4891PC Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,7
40,9
41,1
41,3
36,2

33,9
41,2
41,3
41,5
36,5

34,2
41,4
41,6
41,8
36,7

40,5
47,8
47,9
48,1
43,0

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Zevenbergs
Terheijden

Bigtelaar 3 4891PC Rijsbergen
Bigtelaar 5 4891PC Rijsbergen
Bigtelaar 7 4891PC Rijsbergen
Bredaschedijk 4 4765SM Zevenbergschen Hoek
Bredeweg 2 4844PZ Terheijden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37,2
37,0
36,0
40,9
41,6

37,4
37,2
36,2
41,1
41,9

37,7
37,5
36,5
41,4
42,1

44,0
43,8
42,8
47,7
48,5

Prinsenbee
Rijsbergen
Rijsbergen
Zevenbergs
Lage Zwalu

Brielsedreef 96 4841KS Prinsenbeek
De Berkte 1 4891RD Rijsbergen
De Berkte 4 4891RC Rijsbergen
De Langeweg 76 4765TG Zevenbergschen Hoek
Dirk de Botsdijk 3 4926SB Lage Zwaluwe

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,3
37,1
38,9
34,0
40,3

34,5
37,4
39,2
34,3
40,5

34,8
37,6
39,5
34,6
40,8

41,1
43,9
45,8
40,9
47,1

Lage Zwalu
Lage Zwalu
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Dirk de Botsdijk 4A 4926SB Lage Zwaluwe
Dirk de Botsdijk 6 4926SB Lage Zwaluwe
Driehoefijzersstraat 100 4765BJ Zevenbergsch
Driehoefijzersstraat 102 4765BJ Zevenbergsch
Driehoefijzersstraat 59 4765BH Zevenbergsche

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,6
39,8
34,7
35,8
34,8

39,8
40,0
35,0
36,0
35,0

40,2
40,4
35,2
36,3
35,3

46,5
46,7
41,6
42,6
41,6

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Prinsenbee
Prinsenbee

Driehoefijzersstraat 61 4765BH Zevenbergsche
Driehoefijzersstraat 96 4765BJ Zevenbergsche
Driehoefijzersstraat 98 4765BJ Zevenbergsche
Essendreef 1 4841KB Prinsenbeek
Essendreef 1A 4841KB Prinsenbeek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,5
34,3
34,4
36,7
36,9

35,7
34,6
34,7
36,9
37,1

36,0
34,9
34,9
37,2
37,4

42,3
41,2
41,3
43,5
43,7

Prinsenbee
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Essendreef 3 4841KB Prinsenbeek
Ewoudsdam 18 4765RA Zevenbergschen
Ewoudsdam 20 4765RA Zevenbergschen
Ewoudsdam 22 4765RA Zevenbergschen
Ewoudsdam 24 4765RA Zevenbergschen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37,9
34,9
35,3
35,3
35,4

38,1
35,1
35,6
35,6
35,6

38,4
35,5
35,9
35,9
35,9

44,7
41,8
42,2
42,2
42,2

Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A
Rijsbergen

Frans Baantje 12 4881MG Zundert
Frans Baantje 14 4881MG Zundert
Frans Baantje 22 4881MG Zundert
Frans Baantje 28 4881MG Zundert
Gelderdonksestraat 10 4891PD Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

31,8
32,4
33,4
33,0
41,4

32,0
32,6
33,6
33,3
41,6

32,3
32,8
33,9
33,5
41,9

38,6
39,1
40,2
39,8
48,2

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat
Gelderdonksestraat

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37,5
38,2
35,9
39,5
35,6

37,7
38,4
36,2
39,7
35,8

37,9
38,7
36,4
40,0
36,1

44,2
45,0
42,7
46,3
42,4

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Grintweg 10
Grintweg 11
Grintweg 12
Grintweg 13
Grintweg 14

Breda
Breda
Breda
Breda
Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,7
38,4
34,2
38,5
34,4

34,9
38,7
34,4
38,7
34,6

35,2
38,9
34,7
39,0
34,9

41,5
45,3
41,0
45,3
41,2

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Grintweg 18 4823ZC Breda
Grintweg 22 4823ZC Breda
Grintweg 3 4823ZC Breda
Grintweg 5 4823ZC Breda
Grintweg 6 4823ZC Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

38,7
39,3
32,6
34,1
32,4

38,9
39,5
32,9
34,4
32,6

39,2
39,8
33,1
34,6
32,9

45,5
46,1
39,5
41,0
39,2

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda A
Breda_A

Grintweg 8 4823ZC Breda
Grintweg 9 4823ZC Breda
Hazeldonk 6259 4836LG Breda
Hazeldonk 6286 4836LG Breda
Hazeldonk 6465 4836LH Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,0
34,7
40,4
48,2
44,0

34,2
35,0
40,6
48,4
44,2

34,5
35,3
40,9
48,7
44,5

40,8
41,6
47,2
55,0
50,8

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Breda A
Rijsbergen

Hazeldonksestraat 12 4891PT Rijsbergen
Hazeldonksestraat 15 4891PT Rijsbergen
Hazeldonksestraat 17 4891PT Rijsbergen
Hazeldonksestraat 21 4836MD Breda
Hazeldonksestraat 7 4891PT Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,5
33,3
33,5
37,1
34,0

33,8
33,5
33,7
37,3
34,2

34,0
33,8
34,0
37,6
34,5

40,3
40,1
40,3
43,9
40,8

Rijsbergen
Breda A
Breda_A
Breda A
Breda A

Hazeldonksestraat 9 4891PT Rijsbergen
Heistraat 15 4836BE Breda
Heistraat 21 4836BE Breda
Heistraat 35 4836BE Breda
Heistraat 70 4836BE Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,7
34,2
34,5
36,0
32,9

34,0
34,4
34,7
36,3
33,2

34,2
34,7
35,0
36,6
33,5

40,6
41,0
41,3
42,9
39,8

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

11 4891PD Rijsbergen
13 4891PD Rijsbergen
6 4891PD Rijsbergen
8 4891PD Rijsbergen
9 4891PD Rijsbergen

4823ZC
4823ZC
4823ZC
4823ZC
4823ZC

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30

27-8-2018 9:13:53

Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

oplegnotitie geluid
bovengrens VKA

Resultatentabel
180807 bovengrens oplegnotitie tbv bijlage
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Heistraat 78 4836BE Breda
Heistraat 84 4836BE Breda
Heistraat 9 4836BE Breda
Heistraat 90 4836BE Breda
Hooijdonkseweg 10 4823ZD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,8
33,9
33,8
34,0
39,2

34,0
34,1
34,0
34,3
39,4

34,3
34,4
34,3
34,6
39,7

40,6
40,7
40,6
40,9
46,0

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Hooijdonkseweg 10A 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3A 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3B 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3C 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 3D 4823ZD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,0
33,4
33,2
33,0
35,3

39,3
33,6
33,4
33,3
35,5

39,6
33,9
33,7
33,6
35,8

45,9
40,2
40,0
39,9
42,1

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Hooijdonkseweg 4 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 5 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 6 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 8 4823ZD Breda
Hooijdonkseweg 8A 4823ZD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

32,2
39,5
33,5
36,5
38,2

32,5
39,8
33,8
36,7
38,4

32,8
40,0
34,0
37,0
38,7

39,1
46,4
40,4
43,3
45,0

Galde^A
Galder_A
Galder_A
Galder_A
Galder_A

Kerzelseweg 1 4855AR Galder
Kerzelseweg 3 4855AR Galder
Kerzelseweg 5 4855AR Galder
Kerzelseweg 6a 4855AR Galder
Kerzelseweg 7 4855AR Galder

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,3
38,4
38,7
35,9
40,2

33,5
38,6
39,0
36,1
40,5

33,8
38,9
39,3
36,4
40,7

40,1
45,2
45,6
42,7
47,0

Galde^A
Prinsenbee
Prinsenbee
Prinsenbee
Moerdijk_A

Kerzelseweg 8 4855AR Galder
Kettingdreef 1 4841KD Prinsenbeek
Kettingdreef 2 4841KD Prinsenbeek
Kettingdreef 4 4841KD Prinsenbeek
Klaverpolderseweg 2 4781PC Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

41,1
35,7
36,0
34,2
36,4

41,3
35,9
36,2
34,4
36,6

41,6
36,2
36,5
34,7
37,0

47,9
42,5
42,8
41,0
43,3

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Kluisstraat 1 4823ZH Breda
Kluisstraat 1A 4823ZH Breda
Kluisstraat 2 4823ZH Breda
Kluisstraat 3 4823ZH Breda
Korte Dreef 4A 4823ZB Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

38,8
38,4
38,2
37,4
32,5

39,1
38,6
38,4
37,6
32,7

39,3
38,9
38,7
37,9
33,0

45,7
45,2
45,0
44,2
39,3

Breda_A
Zundert_A
Zundert_A
Zundert_A
Zundert_A

Korte Dreef 6 4823ZB Breda
Laarakkerstraat 11 4881NK Zundert
Laarakkerstraat 15 4881NK Zundert
Laarakkerstraat 15 4881NK Zundert
Laarakkerstraat 15a 4881NK Zundert

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

32,5
39,7
34,3
34,2
34,1

32,7
39,9
34,6
34,4
34,3

33,0
40,2
34,8
34,6
34,6

39,3
46,5
41,1
40,9
40,9

Zunder^A
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Laarakkerstraat 9 4881NK Zundert
Landekensdijk 1 4765SW Zevenbergschen Hoek
Landekensdijk 3 4765SW Zevenbergschen Hoek
Landekensdijk 5 4765SW Zevenbergschen Hoek
Landekensdijk 5a 4765SW Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,4
35,0
35,1
34,9
34,9

39,7
35,2
35,3
35,1
35,1

39,9
35,5
35,6
35,5
35,5

46,2
41,8
41,9
41,8
41,8

Zevenbergs
Moerdij^A
Moerdijk_A
Moerdijk_A
Moerdijk_A

Landekensdijk 7 4765SW Zevenbergschen Hoek
Lapdijk 18 4782PD Moerdijk
Lapdijk 20 4782PD Moerdijk
Lapdijk 21 4782PD Moerdijk
Lapdijk 22 4782PD Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,8
34,6
35,4
35,5
37,0

35,1
34,8
35,7
35,8
37,3

35,4
35,1
36,0
36,1
37,6

41,7
41,4
42,3
42,4
43,9

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Langeweg_A
Zevenbergs

Marellenweg 4 4836BH Breda
Marellenweg 6 4836BH Breda
Marellenweg 8 4836BH Breda
Markweg 1 4772PJ Langeweg
Moerdijkseweg 10 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,0
34,1
34,4
48,4
43,9

34,2
34,4
34,7
48,6
44,1

34,5
34,7
34,9
48,9
44,4

40,8
41,0
41,2
55,2
50,7

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

43,8
44,3
43,7
44,2
43,8

44,0
44,5
43,9
44,4
44,1

44,3
44,9
44,2
44,8
44,4

50,6
51,2
50,5
51,1
50,7

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Terheijden
Zevenbergs

Moerdijkseweg 17 a 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 18 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 19 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 21 4844PC Terheijden
Moerdijkseweg 22 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

43,8
43,2
40,5
39,5
43,0

44,0
43,4
40,8
39,8
43,3

44,3
43,7
41,1
40,1
43,6

50,6
50,0
47,4
46,4
49,9

Terheijden
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg 23 4844PC Terheijden
Moerdijkseweg 24 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 26 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 28 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 38 4765PB Zevenbergschen

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,6
43,0
42,9
42,6
42,7

39,8
43,2
43,2
42,9
43,0

40,1
43,5
43,5
43,2
43,3

46,4
49,8
49,8
49,5
49,6

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg 40 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 42 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 44 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 46 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 48 4765PB Zevenbergschen

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

42,1
41,7
41,7
41,7
41,7

42,3
42,0
42,0
41,9
41,9

42,6
42,3
42,3
42,2
42,2

48,9
48,6
48,6
48,5
48,5

12 4765PB Zevenbergschen Hoek
13 4765SJ Zevenbergschen Hoek
14 4765PB Zevenbergschen Hoek
15 4765PB Zevenbergschen Hoek
17 4765PB Zevenbergschen Hoek

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30

27-8-2018 9:13:53

Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:

oplegnotitie geluid
bovengrens VKA

Resultatentabel
180807 bovengrens oplegnotitie tbv bijlage
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

Galde^A
Breda A
Breda_A
Rijsbergen
Rijsbergen

Moerstraat 1 4855AC Galder
Moerstraat 2 4836ME Breda
Moerstraat 4A 4836ME Breda
Montenslaan 10 4891SN Rijsbergen
Montenslaan 5 4891SN Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,7
34,0
34,2
33,6
33,6

34,0
34,3
34,5
33,9
33,8

34,2
34,5
34,8
34,2
34,1

40,5
40,8
41,1
40,5
40,4

Prinsenbee
Terheijden
Langeweg_A
Langeweg_A
Terheijden

Nieuwveerweg 2 4841KA Prinsenbeek
Noordseweg 1 4844PA Terheijden
Noordseweg 11 4772PG Langeweg
Noordseweg 13 4772PG Langeweg
Noordseweg 2 4844PB Terheijden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

38,3
40,3
39,5
35,5
40,4

38,5
40,5
39,8
35,7
40,7

38,8
40,8
40,1
36,0
40,9

45,1
47,1
46,4
42,3
47,3

Langeweg_A
Langeweg_A
Langeweg_A
Rijsbergen
Rijsbergen

Noordseweg 4 4772PG Langeweg
Noordseweg 6 4772PG Langeweg
Noordseweg 9 4772PG Langeweg
Oude Trambaan 2 4891PS Rijsbergen
Oude Trambaan 3 4891PS Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

41,3
43,6
43,3
33,8
34,3

41,5
43,8
43,6
34,0
34,5

41,8
44,1
43,8
34,3
34,8

48,1
50,4
50,2
40,6
41,1

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Oude Trambaan 4 4891PS Rijsbergen
Overasebaan 18 4891RG Rijsbergen
Overasebaan 20 4891RG Rijsbergen
Overasebaan 20a 4891RG Rijsbergen
Overasebaan 22 4891RG Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,8
34,0
35,7
36,6
37,2

34,1
34,3
36,0
36,9
37,5

34,3
34,5
36,3
37,1
37,8

40,7
40,8
42,6
43,4
44,1

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Breda_A

Overasebaan 41
Overasebaan 43
Overasebaan 43
Overasebaan 45
Overaseweg 230

4891RG Rijsbergen
4891RG Rijsbergen
4891RG Rijsbergen
4891RG Rijsbergen
4836BD Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,4
35,3
35,3
36,4
33,6

34,7
35,5
35,6
36,7
33,9

35,0
35,8
35,9
36,9
34,1

41,3
42,1
42,2
43,2
40,4

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Overaseweg 232
Overaseweg 236
Overaseweg 238
Overaseweg 240
Overaseweg 244

4836BD
4836BD
4836BD
4836BD
4836BD

Breda
Breda
Breda
Breda
Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,3
35,4
35,9
36,4
37,4

34,6
35,7
36,1
36,7
37,7

34,9
36,0
36,4
37,0
37,9

41,2
42,3
42,7
43,3
44,2

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A
Breda_A

Overaseweg 244 4836BD Breda
Overaseweg 246 4836BD Breda
Overaseweg 268 4836BD Breda
Overaseweg 270 4836BD Breda
Overaseweg 45 4836BA Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37,4
38,3
37,6
37,3
33,0

37,7
38,5
37,9
37,6
33,3

38,0
38,8
38,2
37,9
33,5

44,3
45,1
44,5
44,2
39,8

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Rijsbergen
Rijsbergen

Overaseweg 49 4836BA Breda
Overaseweg 55 4836BA Breda
Overaseweg 57 4836BA Breda
Paandijksestraat 1 4891PV Rijsbergen
Paandijksestraat 10 4891PV Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,6
34,5
35,4
40,5
37,4

33,9
34,8
35,6
40,7
37,6

34,2
35,0
35,9
41,0
37,9

40,5
41,3
42,2
47,3
44,2

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat

10a 4891PV Rijsbergen
12 4891PV Rijsbergen
14 4891PV Rijsbergen
16 4891PV Rijsbergen
2 4891PV Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37,2
38,2
41,3
42,7
34,2

37,4
38,4
41,5
42,9
34,4

37,7
38,7
41,8
43,2
34,7

44,0
45,0
48,1
49,5
41,0

Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen
Rijsbergen

Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat
Paandijksestraat

20 4891PV Rijsbergen
2a 4891PV Rijsbergen
4 4891PV Rijsbergen
6 4891PV Rijsbergen
6a 4891PV Rijsbergen

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,5
34,7
34,4
35,0
35,1

39,7
34,9
34,7
35,3
35,3

39,9
35,2
34,9
35,5
35,6

46,3
41,5
41,2
41,8
41,9

Rijsbergen
Rijsbergen
Moerdij^A
Breda_A
Breda_A

Paandijksestraat 8
Paandijksestraat 9
Rijksweg 1 4782PE
Rijsbergsebaan 15
Rijsbergsebaan 17

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

35,2
40,1
41,9
38,2
40,2

35,4
40,3
42,1
38,5
40,5

35,7
40,6
42,4
38,8
40,8

42,0
46,9
48,7
45,1
47,1

Galder_A
Galde^A
Galder_A
Galder_A
Lage Zwalu

Rijsbergsebaan 2 4855AS Galder
Rijsbergsebaan 4 4855AS Galder
Rijsbergsebaan 6 4855AS Galder
Rijsbergsebaan 8 4855AS Galder
Schuddebeursweg 1 4926SH Lage Zwaluwe

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,5
38,3
35,0
34,3
36,1

39,8
38,6
35,3
34,5
36,4

40,0
38,9
35,5
34,8
36,7

46,3
45,2
41,8
41,1
43,0

Terheijden
Terheijden
Terheijden
Rijsbergen
Moerdij^A

Schuivenoordseweg 11 4844PE Terheijden
Schuivenoordseweg 13 4844PE Terheijden
Schuivenoordseweg 15 4844PE Terheijden
Slikstraatje 9 4891RH Rijsbergen
Steenweg 2 4781PA Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

38,3
40,3
41,8
33,5
39,7

38,5
40,5
42,0
33,8
39,9

38,8
40,8
42,3
34,1
40,3

45,1
47,1
48,6
40,4
46,6

Moerdij^A
Moerdijk_A
Lage Zwalu
Lage Zwalu
Lage Zwalu

Steenweg 2a 4781PA Moerdijk
Steenweg 6 4781PA Moerdijk
Streeplandsedijk 1 4926PK Lage Zwaluwe
Streeplandsedijk 2B 4926PK Lage Zwaluwe
Streeplandsedijk 4 4926PK Lage Zwaluwe

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

40,6
38,2
40,1
43,7
39,5

40,8
38,4
40,3
43,9
39,8

41,1
38,7
40,6
44,2
40,1

47,4
45,0
46,9
50,5
46,4

4891PV Rijsbergen
4891PV Rijsbergen
Moerdijk
4836MC Breda
4836MC Breda

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30

27-8-2018 9:13:53

Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:

oplegnotitie geluid
bovengrens VKA

Resultatentabel
180807 bovengrens oplegnotitie tbv bijlage
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Groep:
Groepsreductie:
Naam
Toetspunt

Omschrijving

Lage Zwalu
Lage Zwalu
Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A

Streeplandsedijk 6
Streeplandsedijk 8
Waaijenbergstraat
Waaijenbergstraat
Waaijenbergstraat

Zunder^A
Zunder^A
Zunder^A
Zundert_A
Zundert_A

Waaijenbergstraat 20
Waaijenbergstraat 20
Waaijenbergstraat 25
Waaijenbergstraat 27
Waaijenbergstraat 29

Zunder^A
Zundert_A
Zundert_A
Zundert_A
Zundert_A

Waaijenbergstraat 31
Waaijenbergstraat 33
Waaijenbergstraat 35
Waaijenbergstraat 41
Waaijenbergstraat 43

Breda_A
Breda A
Breda_A
Breda A
Breda_A

Weerdstraat 30
Weerdstraat 31
Weerdstraat 32
Weerdstraat 33
Weerdstraat 36

Breda_A
Breda_A
Breda_A
Lage Zwalu
Breda_A
Breda_A
Lage Zwalu
Lage Zwalu
Moerdij^A

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,2
39,8
32,5
33,8
35,0

39,4
40,0
32,8
34,0
35,3

39,7
40,3
33,0
34,3
35,5

46,0
46,6
39,3
40,6
41,8

4881NC Zundert
4881NC Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

37,1
35,8
34,0
34,6
34,8

37,3
36,0
34,2
34,8
35,0

37,6
36,3
34,5
35,0
35,3

43,9
42,6
40,8
41,3
41,6

4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert
4881NB Zundert

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

36,0
37,2
37,8
33,6
34,1

36,2
37,5
38,0
33,8
34,3

36,5
37,7
38,2
34,1
34,6

42,8
44,0
44,6
40,4
40,9

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

34,7
36,1
34,2
34,3
33,8

35,0
36,4
34,5
34,6
34,1

35,3
36,7
34,7
34,9
34,4

41,6
43,0
41,0
41,2
40,7

Weerdstraat 37 4836BJ Breda
Werftseweg 1 4823ZG Breda
Werftseweg 2 4823ZG Breda
Wilgendijk 1 4926PL Lage Zwaluwe
Zwaantjesweg 1A 4836MG Breda

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

33,7
33,9
32,8
45,8
35,8

34,0
34,1
33,0
46,0
36,0

34,3
34,4
33,3
46,3
36,3

40,6
40,7
39,6
52,6
42,6

Zwaantjesweg 2 4836MG Breda
Zwaluwsedijk 3 4926SG Lage Zwaluwe
Zwaluwsedijk 5 4926SG Lage Zwaluwe
Zwaluwsedijk 7 4781PB Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00

37,1
39,5
40,2
41,3

37,4
39,7
40,5
41,5

37,7
40,1
40,8
41,8

44,0
46,4
47,1
48,1

4926PK Lage Zwaluwe
4926PK Lage Zwaluwe
14 4881NC Zundert
16 4881NC Zundert
18 4881NC Zundert

4836BJ
4836BJ
4836BJ
4836BJ
4836BJ

Breda
Breda
Breda
Breda
Breda

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30

27-8-2018 9:13:53

Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

oplegnotitie geluid
ondergrrens VKA - mitigatie LPM

Resultatentabel
180822 ondergrens mitigatie LPM
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt

Omschrijving

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

41,3
41,3
41,8
41,2
41,7

41,5
41,5
42,0
41,4
41,9

40,0
40,0
40,3
39,9
40,2

46,8
46,7
47,1
46,7
47,1

Moerdijkseweg 17 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 17 a 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 18 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 19 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 22 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

41,3
41,2
40,6
37,8
40,4

41,5
41,4
40,8
38,0
40,6

39,9
39,9
39,6
38,0
39,6

46,7
46,7
46,3
44,3
46,2

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg 24 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 26 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 28 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 38 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 40 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

40,4
40,3
40,0
40,1
39,4

40,6
40,5
40,2
40,3
39,7

39,6
39,6
39,7
40,2
39,5

46,2
46,2
46,2
46,6
45,9

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Moerdij^A

Moerdijkseweg 42 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 44 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 46 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 48 4765PB Zevenbergschen
Rijksweg 1 4782PE Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

39,1
39,1
39,0
39,0
39,2

39,3
39,3
39,2
39,2
39,4

39,1
39,1
39,1
39,0
38,3

45,5
45,5
45,5
45,4
44,9

10 4765PB Zevenbergschen Hoek
12 4765PB Zevenbergschen Hoek
13 4765SJ Zevenbergschen Hoek
14 4765PB Zevenbergschen Hoek
15 4765PB Zevenbergschen Hoek

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30

27-8-2018 9:15:50

Akoestisch rapport Windenergie A16
Bosch å van Rijn
Rapport:
Model:
Groep:
Groepsreductie:

oplegnotitie geluid
bovengrens VKA - mitigatie LPM

Resultatentabel
180822 bovengrens mitigatie LPM
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Nee

Naam
Toetspunt

Omschrijving

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Hoogte

Dag

Avond

Nacht

Lden

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

43,9
43,8
44,3
43,7
44,2

44,1
44,0
44,5
43,9
44,4

38,1
38,1
38,0
38,0
38,0

46,7
46,7
47,0
46,6
46,9

Moerdijkseweg 17 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 17 a 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 18 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 19 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 22 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

43,8
43,8
43,2
40,5
43,0

44,1
44,0
43,4
40,8
43,3

38,0
38,0
38,1
37,7
38,3

46,7
46,7
46,4
45,0
46,4

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs

Moerdijkseweg 24 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 26 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 28 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 38 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 40 4765PB Zevenbergschen Hoek

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

43,0
42,9
42,6
42,7
42,1

43,2
43,2
42,9
43,0
42,3

38,3
38,3
38,5
38,8
38,4

46,4
46,4
46,3
46,6
46,0

Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Zevenbergs
Moerdij^A

Moerdijkseweg 42 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 44 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 46 4765PB Zevenbergschen
Moerdijkseweg 48 4765PB Zevenbergschen
Rijksweg 1 4782PE Moerdijk

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

41,7
41,7
41,7
41,7
41,9

42,0
42,0
41,9
41,9
42,1

38,1
38,1
38,1
38,0
37,2

45,7
45,7
45,7
45,7
45,2

10 4765PB Zevenbergschen Hoek
12 4765PB Zevenbergschen Hoek
13 4765SJ Zevenbergschen Hoek
14 4765PB Zevenbergschen Hoek
15 4765PB Zevenbergschen Hoek

Hoek
Hoek
Hoek
Hoek

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
Geomilieu V4.30
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Inleiding
Het MER voor windenergie A16 bevat een berekening van de cumulatieve geluids
belasting ter plaatse van omliggende woningen. Hierin zijn de volgende geluids
bronnen meegenomen:
> Windturbines (bestaand en nieuw);
> Wegverkeer;
> Spoorwegverkeer;
> Industrie.
Om het effect van de windturbines van het A16-project te bepalen is het cumula
tieve geluidsniveau zowel met als zonder deze windturbines berekend. De bereke
ning is uitgevoerd voor 11 MER-alternatieven en het voorkeursalternatief.
Omdat inmiddels bekend is geworden dat een aantal van de bestaande windturbi
nes aan de Belgische kant van de grens zullen worden opgeschaald is in dit memo
de berekening van het cumulatieve geluidsniveau herhaald voor deze toekomstige
situatie.
Omdat deze wijziging enkel effect heeft op het zuidelijke deel van de A16 ('deelge
bied E') is de berekening enkel voor dit gebied uitgevoerd.

Naamgeving
Om onduidelijkheid te voorkomen hanteren we in dit memo de volgende naamge
ving:
> Bestaande windturbines oud - De windturbines, niet behorend tot het A16project, zoals deze zijn beschreven in het akoestisch onderzoek bij het MER.
> Bestaande windturbines nieuw - De windturbines, niet behorend tot het
A16-project, waarbij de opschaling van windturbinepark Hoogstraten is
doorgevoerd.
> Nieuwe windturbines - De windturbines behorend bij het A16-project.

Opschaling
Het op te schalen windpark bestaat uit 6 windturbines van het type Vestas V802MW. Hiervoor in de plaats komen 7 nieuwe windturbines. Het type hiervan is nog
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niet bekend, maar de geluidsstudie die voor de opschaling is uitgevoerd1 gaat uit
van een maximaal bronvermogen van 107,4 dB(A) en rekent met de Vestas V126.
Deze aannames worden overgenomen.
Op onderstaande figuur zijn de posities van zowel de 6 oude als de 7 nieuwe windturbineposities opgenomen.
Figuur 1

Windturbineposities bestaande en op te schalen windturbines, de A16-windturbines en de wonin
gen die in de nieuwe cumulatieberekening zijn betrokken.

9 VKA - klasse 'beperkt'
# VKA - klasse 'hoog'
© Bestaande windturbines NL
Bestaande windturbines B
X Windturbines op te schalen
© Windturbines opschaling
Rekenpunten cumulatie nieuw
» Rekenpunten MER_________ ,

i qS

Nederland
Bosch

van Rijn

(c) OpenStreetMap and cortributors. Creative CommonvShí

Rekenwijze
De rekenwijze voor de cumulatieberekening is beschreven in het Akoestisch Onder
zoek dat als bijlage bij het MER Windenergie A16 is gevoegd.
In dit memo zijn de rekenpunten uit het MER Windenergie A16 overgenomen voor
zover deze in de omgeving van het op te schalen windpark Hoogstraten gelegen
zijn. Deze rekenpunten zijn ook apart aangeduid in bovenstaande figuur.

Geluidscontouren
Het geluid dat door de bestaande windturbines wordt geproduceerd kan worden
weergegeven door middel van geluidscontouren. Onderstaande figuur toont voor
de bestaande windturbines (oud en nieuw) de geluidscontouren.

1 Windturbinepark Hoogstraten Repowering - Geluidsstudie, Tractebel Engineering,
WINDDEV/4NT/0463676/003/02, december 2017.
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Figuur 2

Geluidscontouren van de windturbines die als 'bestaand' worden meegenomen in de cumulatieberekening. Zowel de oude situatie (vlakken), zoals opgenomen in het MER, als de nieuwe situatie
(lijnen), met de opschaling van windpark Hoogstraten, zijn weergegeven.

*

Bestaande windturbines NL
Bestaande windturbines B

5sí Windturbines op te schalen
I Windturbines opschaling
Rekenpunten (woningen)

Lden-contour bestaand nieuw
>t^2 dB
s47 dB
Lden-contour bestaard oud
ŕ42 dB
?47dB

ï

Nederland

Bosch

Zoals in de figuur te zien is is de geluidsproductie van de 7 nieuwe windturbines
groter dan de oude situatie. Hoe groter de afstand tot windpark Hoogstraten, des
te kleiner het verschil tussen de oude en nieuw situatie, hetgeen ook zichtbaar is
aan de contouren, die elkaar richting het noorden steeds dichter naderen.

Cumulatie bij' woningen
Voor de woningen uit Figuur 1 is de berekening van het cumulatieve geluidniveau
zowel met als zonder de windturbines van het A16-project opnieuw uitgevoerd
voor de opschaling. Ter vergelijking zijn ook de originele cumulatieve resultaten op
genomen, en een kolom met het verschil in de uiteindelijke cumulatieve geluidsbe
lasting.
De tabel met de rekenwaarden is als bijlage toegevoegd. De woningen met het
grootste verschil (0,7 dB of meer) zijn in de tabel hieronder benoemd.
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Tabel 1

Cumulatieve geluidsberekening: woningen met een toename van het cumulatieve geluidsniveau
a.g.v. de opschaling van WP Hoogstraten van 0,7 dB en meer.
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45
44
52
53
43
49
49
44
42
49
48
43

40
39
47
48
37
43
44
38
36
44
43
38

5-

Q)

Q)

ŝ, o .3

Laarakkerstraat 15 Zundert
Bigtelaar 5 Rijsbergen
Laarakkerstraat 9 Zundert
Laarakkerstraat 11 Zundert
Schriekenweg 15 Rijsbergen
Waaijenbergstraat 35 Zundert
Bigtelaar 3 Rijsbergen
Schriekenweg 13 Rijsbergen
Oekelsestraat 31 Rijsbergen
Bigtelaar 7 Rijsbergen
Bigtelaar 1b Rijsbergen
Oekelsestraat 31 Rijsbergen

39
39
47
49
36
43
39
36
35
38
38
35

41
41
48
49
38
44
41
38
38
41
41
38

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45
43
57
60
39
50
43
39
38
43
42
38

48
48
59
61
42
52
48
42
42
47
47
42

45
44
52
53
43
49
49
44
42
49
48
43

37
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43
44
34
40
40
35
33
40
40
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49
47
58
61
45
53
50
45
44
50
49
45

50
50
60
62
46
54
52
47
45
51
51
46

41
43
46
46
38
44
43
38
39
42
43
39

47
51
55
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43
53
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43
44
50
50
44

51
53
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47
56
54
47
47
53
53
48

52
54
61
63
48
56
55
48
48
54
53
48

Onderstaande figuur toont van alle woningen waarvoor de toename is berekend
hoe groot de toename is:
Figuur 3

Overzicht van de toename van de cumulatieve geluidsbelasting a.g.v. de opschaling van WP Hoog
straten.
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Conclusie
Hoewel het opgeschaalde windpark meer geluid produceert dan het oude is de toe
name van de cumulatieve geluidsbelasting bij geen enkele woning meer dan 1 dB,
een niet of nauwelijks waarneembare toename.
Bij geen van de onderzochte woningen is het geluid van de bestaande windturbines
(al dan niet de opschaling meerekenend) de grootste component van het cumula
tieve geluid.
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Situatie met oude WP Hoogstraten: Groen
Situatie met opschaling WP Hoogstraten: Paars

Bijlage - Cumulatieve immissiewaarden
Adres

Ballemanseweg 10 Galder
Ballemanseweg 11 Galder
Ballemanseweg 12 Galder
Ballemanseweg 14 Galder
Ballemanseweg 16 Galder
Ballemanseweg 7 Galder
Ballemanseweg 8 Galder
Ballemanseweg 9 Galder
Ballemanseweg 9a Galder
Bigtelaar 1 Rijsbergen
Bigtelaar 1a Rijsbergen
Bigtelaar 1b Rijsbergen
Bigtelaar 2 Rijsbergen
Bigtelaar 3 Rijsbergen
Bigtelaar 4 Rijsbergen
Bigtelaar 5 Rijsbergen
Bigtelaar 7 Rijsbergen
Bouwerij 12 Galder
Bouwerij 14 Galder
Boven Heining 1 Rijsbergen
Boven Heining 2 Rijsbergen
Boven Heining 3 Rijsbergen
Boven Heining 3a Rijsbergen
Boven Heining 4 Rijsbergen
Boven Heining 5 Rijsbergen
Boven Heining 6 Rijsbergen
Boven Heining 8 Rijsbergen
Diunt 1 Breda
Diunt 11 Breda
Diunt 13 Breda
Diunt 2 Breda
Diunt 7 Breda
Diunt 9 Breda
Gelderdonksestraat 10 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 11 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 13 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 2 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 3 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 4 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 6 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 7 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 8 Rijsbergen
Gelderdonksestraat 9 Rijsbergen
Hazeldonk 6259 Breda
Hazeldonk 6286 Breda
Hazeldonk 6465 Breda
Hazeldonksestraat 1 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 11 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 12 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 14 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 15 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 17 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 1a Rijsbergen
Hazeldonksestraat 1b Rijsbergen
Hazeldonksestraat 2 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 21 Breda
Hazeldonksestraat 2a Rijsbergen
Hazeldonksestraat 2b Rijsbergen
Hazeldonksestraat 3 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 4 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 5 Rijsbergen
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Situatie met oude WP Hoogstraten: Groen
Situatie met opschaling WP Hoogstraten: Paars

Bijlage - Cumulatieve immissiewaarden
Hazeldonksestraat 6 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 7 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 8 Rijsbergen
Hazeldonksestraat 9 Rijsbergen
Kerzelseweg 3 Galder
Kerzelseweg 5 Galder
Kerzelseweg 6a Galder
Kerzelseweg 7 Galder
Kerzelseweg 8 Galder
Klein Oekelsestraat 1 Rijsbergen
Klein Oekelsestraat 2 Rijsbergen
Klein Oekelsestraat 3 Rijsbergen
Klein Oekelsestraat 4 Rijsbergen
Klein Oekelsestraat 5 Rijsbergen
Klein Oekelsestraat 7 Rijsbergen
Klein Oekelsestraat 7a Rijsbergen
Klein Oekelsestraat 9 Rijsbergen
Laarakkerstraat 11 Zundert
Laarakkerstraat 15 Zundert
Laarakkerstraat 9 Zundert
Moerstraat 3 Galder
Moerstraat 3a Galder
Moerstraat 5 Galder
Nieuw-Ginnekensebaan 2 Rijsbergen
Nieuw-Ginnekensebaan 2a Rijsbergen
Nieuw-Ginnekensebaan 3a Rijsbergen
Nieuw-Ginnekensebaan 4 Rijsbergen
Nieuw-Ginnekensebaan 5a Rijsbergen
Nieuw-Ginnekensebaan 6 Rijsbergen
Noordhoeksestraat 13 Rijsbergen
Noordhoeksestraat 15 Rijsbergen
Noordhoeksestraat 17 Rijsbergen
Noordhoeksestraat 6 Rijsbergen
Oekelsestraat 11 Rijsbergen
Oekelsestraat 12 Rijsbergen
Oekelsestraat 13 Rijsbergen
Oekelsestraat 14 Rijsbergen
Oekelsestraat 14a Rijsbergen
Oekelsestraat 15 Rijsbergen
Oekelsestraat 16 Rijsbergen
Oekelsestraat 17 Rijsbergen
Oekelsestraat 19 Rijsbergen
Oekelsestraat 19a Rijsbergen
Oekelsestraat 21 Rijsbergen
Oekelsestraat 23 Rijsbergen
Oekelsestraat 25 Rijsbergen
Oekelsestraat 25a Rijsbergen
Oekelsestraat 27 Rijsbergen
Oekelsestraat 27a Rijsbergen
Oekelsestraat 29 Rijsbergen
Oekelsestraat 2c Rijsbergen
Oekelsestraat 2d Rijsbergen
Oekelsestraat 31 Rijsbergen
Oekelsestraat 31 Rijsbergen
Oekelsestraat 33 Rijsbergen
Oekelsestraat 4 Rijsbergen
Oekelsestraat 5 Rijsbergen
Oekelsestraat 5a Rijsbergen
Oekelsestraat 6 Rijsbergen
Oekelsestraat 6a Rijsbergen
Oekelsestraat 6c Rijsbergen
Oekelsestraat 7 Rijsbergen
Oekelsestraat 7 Rijsbergen
Oekelsestraat 8 Rijsbergen
Oekelsestraat 9 Rijsbergen
Oekelsestraat 9a Rijsbergen
Oekelsestraat 9b Rijsbergen
Oekelsestraat 9c Rijsbergen
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Bijlage - Cumulatieve immissiewaarden
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Oude Trambaan 2 Rijsbergen
Oude Trambaan 3 Rijsbergen
Oude Trambaan 4 Rijsbergen
Overasebaan 12 Rijsbergen
Overasebaan 12a Rijsbergen
Paandijksestraat 1 Rijsbergen
Paandijksestraat 12 Rijsbergen
Paandijksestraat 12 Rijsbergen
Paandijksestraat 12 Rijsbergen
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Rijsbergsebaan 1 Breda
Rijsbergsebaan 10 Galder
Rijsbergsebaan 11 Breda
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Rijsbergsebaan 14 Galder
Rijsbergsebaan 16 Galder
Rijsbergsebaan 18 Galder
Rijsbergsebaan 2 Galder
Rijsbergsebaan 20 Galder
Rijsbergsebaan 3 Breda
Rijsbergsebaan 4 Galder
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Schriekenweg 13 Rijsbergen
Schriekenweg 15 Rijsbergen
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Schriekenweg 8 Rijsbergen
Schriekenweg 9 Rijsbergen
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Zandstraat 17 Rijsbergen
Zandstraat 17a Rijsbergen
Zandstraat 19 Rijsbergen
Zandstraat 2 Rijsbergen
Zandstraat 21 Rijsbergen
Zandstraat 23 Rijsbergen
Zandstraat 25 Rijsbergen
Zandstraat 27 Rijsbergen
Zandstraat 29 Rijsbergen
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Situatie met oude WP Hoogstraten: Groen
Situatie met opschaling WP Hoogstraten: Paars

Bijlage - Cumulatieve immissiewaarden
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Zandstraat 4a Rijsbergen
Zandstraat 5 Rijsbergen
Zandstraat 7 Rijsbergen
Zandstraat 9 Rijsbergen
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Inleiding
Ter onderbouwing van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Windenergie A16 en de
bijbehorende vergunningaanvragen zijn twee slagschaduwonderzoeken opgesteld:
501.
Bijlage B - Slagschaduwonderzoek MER-alternatieven, versie 0.6, dd.
19 april 2018
502.
Bijlage P - Slagschaduwonderzoek t.b.v. vergunningaanvraag, versie
0.4, dd. 7 mei 2018
De ontwerpstukken van het PIP, inclusief bovengenoemde slagschaduwonderzoeken, hebben ter inzage gelegen van 19 juni tot en met 30 juli 2018.
Daarnaast is nog een derde slagschaduwonderzoek opgesteld:
503.

Windenergie A16 - windturbine GreenTrust (E-2), Slagschaduwonder
zoek t.b.v. vergunningaanvraag., versie 0.3, dd. 19 juli 2018.
Dit onderzoek hoort bij een vergunningaanvraag voor 1 windturbine die is inge
diend nadat de overige stukken ter inzage waren gegaan en is daarom nog niet ge
publiceerd. Deze windturbine wordt in het PIP wel mogelijk gemaakt (en is ook
meegenomen in Bijlage B), maar is niet opgenomen in Bijlage P.
Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is een klein aantal uitgangs
punten van de slagschaduwonderzoeken ter onderbouwing van de omgevingsvergunningaanvragen (SO2 en SO3) gewijzigd, waardoor ook de resultaten op sommige
plekken wijzigen.
Voor de overzichtelijkheid zijn deze wijzigingen gebundeld in voorliggende opleg
notitie. Deze notitie dient altijd samen met SO2 en SO3 beschouwd te worden, en
dient als aanvulling daarop. Op plekken waar SO2 en/of SO3 en deze oplegnotitie
elkaar tegenspreken dient de oplegnotitie gezien te worden als de juiste versie.
De onderwerpen die in de oplegnotitie aan de orde komen zijn:
> Verschuiving windturbine A-2.
> Inzicht in slagschaduwduur bij woningen op het Logistiek Park Moerdijk
> Wijziging in de bedrijfswoningen bij het windpark.
Deze onderwerpen worden hieronder uitgewerkt.
Verwijzingen naar de oude slagschaduwrapporten gebeurt onder vermelding van
de hierboven genoemde afkortingen SO1, SO2 en SO3.
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Toelichting op de wijzigingen

Verschuiving windturbine A-2
De windturbine A-2 wordt ca. 9 meter verschoven.
Situatie

Oud
Nieuw

RD x-coördinaat

RD y-coördinaat

104.415
104.408

411.926
411.921

Dit heeft enige gevolgen voor de ligging van de slagschaduwcontouren en de slagschaduwduur ter plaatse van omliggende woningen als gevolg van de onder- en bo
vengrens van de bandbreedte (SO2).

Logistiek park Moerdijk (LPM)
De woningen die gelegen zijn op het toekomstige Logistiek Park Moerdijk (LPM) zijn
in SO1 en SO2 weggeschreven, omdat deze woningen zijn wegbestemd en zullen
verdwijnen.
Omdat het nog niet duidelijk is op welke termijn deze woningen daadwerkelijk wor
den verwijderd, en mede naar aanleiding van zienswijzen worden in deze notitie de
slagschaduwwaarden als gevolg van de onder- en bovengrens van de bandbreedte
waarvoor een vergunning is aangevraagd (SO2) in beeld gebracht.
Hierbij wordt rekening gehouden met de verschuiving van windturbine A-2, die
eveneens in deze oplegnotitie wordt doorgerekend.

Wjziging bedrijfswoningen

Ten opzichte van de eerdere onderzoeken is een aantal woningen verwijderd uit of
toegevoegd aan de lijst van bedrijfswoningen behorend bij het windpark.
Onderstaande tabel toont de inrichtingen waaruit het PIP Windenergie A16 bestaat,
en de bedrijfswoningen in de oude en de nieuwe situatie.
De inrichtingen zijn onderverdeeld in de deelgebieden en vervolgens geordend van
noord naar zuid.
Tabel 1

Bedrijfswoningen bij de windturbines uit het PIP 'Windenergie A16'.
Inrichting

Bedrijfswoningen GO2/GO3

Bedrijfswoningen nieuwe situatie

Streeplandsedijk 2 Lage Zwaluwe
Wilgendijk 1 Lage Zwaluwe

Streeplandsedijk 2b Lage Zwaluwe
Wilgendijk 1 Lage Zwaluwe
Zwaluwsedijk 7 Moerdijk

Markweg 1 Langeweg
Noordseweg 1 Terheiden
Noordseweg 6 Langeweg

Bredeweg 2 Terheijden
Noordseweg 6 Langeweg
Noordseweg 9 Langeweg

Deelgebied A

Nuon

Deelgebied B

Gezamenlijk
Plan Zonzeel
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Noordseweg 9, Langeweg
Deelgebied E

3

Landzeel Noord

Kerzelseweg 8
Rijsbergsebaan 2

Kerzelseweg 8

REF

Paandijksestraat 1
Paandijksestraat 12
Paandijksestraat 14
Paandijksestraad 16

Paandijksestraat 14
Paandijksestraat 16

GreenTrust

Hazeldonk 6286

Hazeldonk 6286

Effecten verschuiving windturbine
Onderstaande figuur toont de ligging van de slagschaduwcontour voor en na de ge
noemde verschuiving. Aangezien de verschuiving van de windturbinepositie ca. 9
meter is, is de verschuiving van de slagschaduwcontour minimaal.

Figuur 1

Ligging van de slagschaduwcontouren van de onder- en bovengrens van de vergunde bandbreedte
(respectievelijk blauw en rood). De contouren na de verschuiving zijn als onderbroken lijnen weer
gegeven.

»en

'Windturbines
Oude positie
® Nieuwe positie
* Toetspunten

Contouren VKA
180425 Bovengrens

J 180425 Ondergrens

Contouren oplegnotitie

Bosch

L .J 180809 Bovengrens Oplegnotitie

I L~.J 180809 Ondergrens Oplegnotitie

Ďm( n,

van Rijn
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De berekening van de slagschaduwduur ter plaatse van omliggende woningen laat
zien dat het maximale verschil in de slagschaduwduur op een woning die een in
richting mag veroorzaken 2 minuten is. De gewijzigde waarden voor de inrichtingen
zijn te vinden in Bijlage A.
De waarden ter plaatse van de woningen op het toekomstige Logistiek Park Moer
dijk worden hieronder gepresenteerd (Ook te vinden in Bijlage B).
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Effecten op Logistiek park Moerdijk
De woningen op LPM die niet in de eerdere slagschaduwonderzoeken waren mee
genomen zijn op onderstaande figuur weergegeven.

Figuur 2

Woningen op het toekomstige Logistiek Park Moerdijk (LPM) zijn als oranje stippen weergegeven.

1.000

Woningen LPM
Toetspunten MER
ÑW Bosch
Esri Nederland, Jan-Wíllf

|'*ŢSJ

van Rijn
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Onderstaande tabel toont voor deze woningen de slagschaduwwaarden, conform
de rekenmethode uit SO2, maar inclusief de verschuiving van windturbine A-2 zoals
hierboven toegelicht.
Tabel 2

Slagschaduwduur ter plaatse van de woningen op LPM.
Onder
Omschrijving

Moerdijkseweg 10 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 12 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 13 4765SJ Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 14 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 15 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 17 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 17 a 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 18 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 19 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 22 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 24 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 26 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 28 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 38 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 40 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 42 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 44 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 46 4765PB Zevenbergschen Hoek
Moerdijkseweg 48 4765PB Zevenbergschen Hoek
Rijksweg 1 4782PE Moerdijk

[uu]:mm

61:03
62:28
17:22
63:55
18:36
50:47
52:03
63:56
30:41
43:30
41:21
38:38
37:02
23:47
23:03
20:27
20:06
19:30
19:03
44:34

Boven
[uu]:mm

64:40
66:13
18:13
67:59
20:01
53:19
54:51
72:46
33:29
54:52
51:31
45:51
42:17
29:28
28:45
25:15
24:45
24:04
23:28
47:46

Slagschaduw Totaal

779:18

Slagschaduw Inrichting WP RWS

471:05

591:30

Slagschaduw Inrichting WP Lage Zwaluwe

194:52

295:39
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Om aan de gewenste norm te voldoen mogen woningen cumulatief (dus van álle
inrichtingen uit het PIP tezamen) niet meer dan 5 uur en 40 minuten slagschaduw
ontvangen. In onderstaande tabel wordt de benodigde stilstand per inrichting naar
rato toebedeeld (zoals beschreven in SO2 paragraaf 4.1).
Tabel 3

Benodigde stilstand voor inrichting 'WP RWS in uren per jaar om aan de norm te voldoen bij
woningen LPM

Opstelling
Ondergrens inrichting
Bovengrens inrichting

Tabel 4

Stilstand per jaar (uu:mm)

Derving ^)

471:05
526:36

1,89
2,11

Benodigde stilstand voor inrichting 'WP Lage Zwaluwe' in uren per jaar om aan de norm te voldoen
bij woningen LPM

Opstelling
Ondergrens inrichting
Bovengrens inrichting

Stilstand per jaar (uu:mm)

Derving ^)

194:52
247:12

0,29
0,37

Op Figuur 1 is ook de ligging van de woningen t.o.v. de slagschaduwcontouren
weergegeven. De onderbroken lijnen komen uit dezelfde berekening als de gege
vens in Tabel 2.

5

Effecten op bedrijfswoningen
Aangezien is gebleken dat de verschuiving van windturbine A-2 geen significante
invloed heeft op slagschaduwduur van alle omliggende woningen is Bijlage E uit SO2
nog steeds correct. Doordat de status van een aantal woningen is veranderd (van
bedrijfswoning naar woning van derden of andersom) kan het wel zijn dat het mitigatieregime van bepaalde inrichtingen verandert. Per deelgebied wordt hierop in
gegaan.
Deelgebied A — Knooppunt Klaverpolder

Het enige verschil ten opzichte van SO2 is dat de woning met adres Zwaluwsedijk 7
nu ook als bedrijfswoning wordt aangemerkt, waardoor de daar geldende slagscha
duwduur van 58 uur en 46 minuten niet langer als normoverschrijding geldt, aan
gezien de woning ontvangt van het windpark waarvan het een bedrijfswoning is.
Deelgebied B - Knoopunt Zonzeel

De woning met adres Bredeweg 2 is opgenomen als bedrijfswoning. Hierdoor hoeft
er bij deze woning door de inrichting 'Gezamenlijk Plan Zonzeel' niet meer aan de
slagschaduwnorm te worden voldaan.
De woning met adres Markweg 1 is niet langer een woning; dit pand wordt in dienst
genomen als opslagplaats en is in het PIP aangeduid als 'speciale vorm van bedrijf
- onderhoudsvoorziening'. De woning met adres Noordseweg 1 was in SO2 op de
kaart ten onrechte aangeduid als bedrijfswoning. Hierdoor geldt de slagschaduw
norm nu ook voor deze woning waardoor de inrichting 'Gezamenlijk Plan Zonzeel'
maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw mag veroorzaken op deze woning.
Deelgebied D - Knooppunt Galder
Geen wijzigingen.
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Deelgebied E - Hazeldonk

De woning aan de Rijsbergsebaan 2 is niet langer een bedrijfswoning voor LandzeelNoord. Aangezien de slagschaduwduur op de woning 8 uur en 27 minuten is en de
slagschaduw alleen komt van inrichting 'Landzeel-Noord' mag de inrichting 'Landzeel-Noord' maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw veroorzaken op deze wo
ning.
De woningen aan de Paandijksestraat 1 en 12 zijn niet langer een bedrijfswoning
voor REF. Voor Paandijksestraat 12 geldt dat deze alleen slagschaduw ontvangt van
de Inrichting 'E-3 REF'. Hierdoor geldt dat de inrichting 'E-3 REF' maximaal 5 uur en
40 minuten slagschaduw mag veroorzaken op de Paandijksestraat 12.
Voor Paandijksestraat 1 geldt dat deze een cumulatieve slagschaduwduur ontvangt
van 33 uur en 11 minuten. De slagschaduw wordt veroorzaakt door twee verschil
lende inrichtingen: 'E-3 REF' en 'WP Treeport'. Om aan de slagschaduwnorm van 5
uur en 40 minuten te voldoen mag de inrichting 'E-3 REF' maximaal 5 uur en 11
minuten slagschaduw veroorzaken en inrichting 'WP Treeport' 28 minuten, bere
kend volgens de methode zoals uitgelegd in SO2.
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Bijlage A

Slagschaduw per inrichting

Onderstaand wordt weergegeven hoeveel slagschaduw [uu]:mm een woning mag ontvangen
per inrichting. Hierbij wordt alleen ingegaan op woningen waarbij een gewijzigde slagschaduw
per inrichting is ten opzichte van SO2.

A.1 Ondergrens
Deelgebied A
Adres

RWS Nieuw

RWS SO2

Lage Zwaluwe Nieuw

Lage Zwaluwe SO2

01:04
01:04
02:10
01:44
03:28
03:28
03:16

01:05
01:06
02:09
01:43
03:27
03:27
02:24

04:35
04:35
03:29
03:55
02:11
02:11
02:23

04:34
04:33
03:30
03:56
02:12
02:12
03:15

Dirk de Botsdijk 6 4926SB Lage Zwaluwe
Klaverpolderseweg 4 4781PC Moerdijk
Klaverpolderseweg 2 4781PC Moerdijk
Klaverpolderseweg 1 4781PC Moerdijk
Steenweg 2 4781PA Moerdijk
Steenweg 2b 4781PA Moerdijk
Steenweg 6 4781PA Moerdijk

A.2 Bovengrens
Deelgebied A
Adres

RWS Nieuw

Streeplandsedijk 6 4926PK Lage Zwaluwe
Steenweg 2 4781PA Moerdijk
Steenweg 2a 4781PA Moerdijk
Klaverpolderseweg 4 4781PC Moerdijk
Klaverpolderseweg 6 4781PC Moerdijk
Steenweg 6 4781PA Moerdijk
Klaverpolderseweg 1 4781PC Moerdijk
Landekensdijk 7 4765SW Zevenbergschen Hoek
Pastoor Lombartsstraat 6 4781AW Moerdijk
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01:08
03:25
03:25
01:09
01:12
03:14
01:43
04:40
01:03

RWS SO2

01:09
03:24
03:24
01:10
01:13
03:13
01:42
04:39
01:03

Lage Zwaluwe Nieuw

04:31
02:14
02:14
04:30
04:27
02:25
03:56
00:59
04:36

Lage Zwaluwe SO2

04:30
02:15
02:15
04:29
04:26
02:26
03:57
01:00
04:38
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Bijlage B

Uitdraai WindPRO

Bijgevoegde WindPRO uitdraaien geven inzicht in de gebruikte gegevens en resul
taten zodat het mogelijk is om de berekening te reproduceren.
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SHADOW - Main Result
Calculation: of 20180809 VKA Ondergrens incl verschuiving RWS lpm
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 0A of sun is covered by the blade
Please look in WTG table
Minimum sun height over horizon for influence
Day step for calculation
Time step for calculation

Stesl

3 0
1 days
1 minutes
,

'

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2,40 2,94 4,49 6,56 6,85 7,41 6,97 5,90 5,31 4,06 2,06 1,91
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
700 688 536 405 430 421 739 1.495 1.147 813 601 352 8.327

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2000

A New WTG

WTGs

Scale 1:500.000
Shadow receptor

WTG type

X (east) Y (north)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

104.224
104.663
104.224
104.403
104.652
104.832
104.980
105.135
106.540
106.721
106.902
107.100
107.292
107.502
108.226
108.391
110.554
110.760
111.026
111.294
110.298
109.659
109.472
109.217
108.924
108.665
108.085
104.408

412.401
411.318
413.782
413.328
412.703
412.237
411.859
411.463
406.508
406.116
405.737
406.720
406.313
405.865
405.055
404.666
393.462
393.823
393.467
390.375
389.866
389.618
389.193
388.740
388.217
387.771
386.886
411.921

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Shadow data

Row
data/Description

Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation
distance
[kW]
[m]
[m]
[m]
A- 1
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-3
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-4
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-5
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-6
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-7
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-8
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-9
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B- 1
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B- 2
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B- 3
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B-4
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B- 5
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B-6
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B- 7
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
B-8
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
D- 1
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
D- 2
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
D- 3
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
E- 1
Yes VESTAS
V90-2.000
2.000
90,0
90,0
1.507
E-2
Yes VESTAS
V90-2.000
2.000
90,0
90,0
1.507
E-3
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
E-4
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
E-5
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
E-6
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
E-7
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
E-8
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-2 RWS 180809 Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801

RPM
[RPM]
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
14,9
14,9
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

Shadow receptor-Input
No. Name

A
B
C
D
E
F

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg

X (east) Y (north)

10
12
15
17
17a
18

104.393
104.389
104.456
104.394
104.390
104.349

411.268
411.273
411.179
411.243
411.246
411.334

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[0]
[0]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0

Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
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SHADOW - Main Result
Calculation: of 20180809 VKA Ondergrens incl verschuiving RWS lpm
...continued from previous page
No. Name

G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

X (east) Y (north)

19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

103.912
104.329
104.326
104.316
104.265
104.175
104.142
104.104
104.098
104.091
104.083
104.476
104.384
104.289

411.661
411.375
411.382
411.399
411.482
411.631
411.598
411.598
411.598
411.601
411.602
411.160
411.278
411.233

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[Q]
[Q]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0

Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Calculation Results
Shadow receptor
Shadow, expected values

No. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

Shadow hours
per year
[h/year]
61:03
62:28
18:36
50:47
52:04
63:56
30:41
43:30
41:31
38:38
37:02
23:48
23:03
20:27
20:06
19:30
19:03
17:22
63:55
44:34

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name
Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
1 A- 1
0:00
0:00
2A - 3
493:59
114:21
3A - 4
0:00
0:00
4A - 5
0:00
0:00
5A - 6
0:00
0:00
6A - 7
22:19
6:27
7A - 8
107:58
28:59
8A - 9
189:27
47:57
9B - 1
0:00
0:00
10 B - 2
0:00
0:00
11 B - 3
0:00
0:00
12 B - 4
0:00
0:00
13 B - 5
0:00
0:00
14 B - 6
0:00
0:00
15 B - 7
0:00
0:00
16 B - 8
0:00
0:00
17 D - 1
0:00
0:00
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SHADOW - Main Result
Calculation: of 20180809 VKA Ondergrens incl verschuiving RWS lpm
...continued from previous page
No. Name
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
D- 2
0:00
0:00
D- 3
0:00
0:00
E- 1
0:00
0:00
E-2
0:00
0:00
E-3
0:00
0:00
E-4
0:00
0:00
E-5
0:00
0:00
E-6
0:00
0:00
E-7
0:00
0:00
E-8
0:00
0:00
A-2 RWS 180809
52:23
14:50

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180809 VKA Bovengrens incl verschuiving RWS incl lpm
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 0A of sun is covered by the blade
Please look in WTG table
Minimum sun height over horizon for influence
Day step for calculation
Time step for calculation

Stesl

3 0
1 days
1 minutes

,

'

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2,40 2,94 4,49 6,56 6,85 7,41 6,97 5,90 5,31 4,06 2,06 1,91
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
700 688 536 405 430 421 739 1.495 1.147 813 601 352 8.327

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2000

A New WTG

WTGs

Scale 1:500.000
ŵ. Shadow receptor

WTG type

X (east) Y (north)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

104.224
104.663
104.224
104.403
104.652
104.832
104.980
105.135
106.540
106.721
106.902
107.100
107.292
107.502
108.226
108.391
110.554
110.760
111.026
111.294
110.243
109.659
109.472
109.217
108.924
108.665
108.085
104.408

412.401
411.318
413.782
413.328
412.703
412.237
411.859
411.463
406.508
406.116
405.737
406.720
406.313
405.865
405.055
404.666
393.462
393.823
393.467
390.375
389.690
389.618
389.193
388.740
388.217
387.771
386.886
411.921

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Row
Valid Manufact.
data/Description
A- 1
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
A-8
A-9
B- 1
B- 2
B- 3
B-4
B- 5
B-6
B- 7
B-8
D- 1
D- 2
D- 3
E- 1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
180809 A-2

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Shadow data

Type-generator

Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation
distance
[kW]
[m]
[m]
[m]
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V110-2.0-2.000
2.000
110,0
110,0
1.515
LAGERWEY L100-2.5MW-2.520
2.520
100,0
100,0
1.530
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
VESTAS
V150-4.2-4.200
4.200
150,0
135,0
1.903

RPM
[RPM]
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
0,0
15,2
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

Shadow receptor-Input
No. Name

A
B
C
D
E
F

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg

X (east) Y (north)

10
12
15
17
17a
18

104.393
104.389
104.456
104.394
104.390
104.349

411.268
411.273
411.179
411.243
411.246
411.334

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[0]
[0]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0

Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180809 VKA Bovengrens incl verschuiving RWS incl lpm
...continued from previous page
No. Name

G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

X (east) Y (north)

19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

103.912
104.329
104.326
104.316
104.265
104.175
104.142
104.104
104.098
104.091
104.083
104.476
104.384
104.289

411.661
411.375
411.382
411.399
411.482
411.631
411.598
411.598
411.598
411.601
411.602
411.160
411.278
411.233

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[Q]
[Q]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0

Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Calculation Results
Shadow receptor
Shadow, expected values

No. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

Shadow hours
per year
[h/year]
64:40
66:13
20:01
53:19
54:51
72:46
33:29
54:52
51:31
45:51
42:17
29:28
28:45
25:15
24:45
24:04
23:28
18:13
67:59
47:46

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name
Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
1 A- 1
0:00
0:00
2A - 3
519:27
120:21
3A - 4
0:00
0:00
4A - 5
0:00
0:00
5A - 6
0:00
0:00
6A - 7
23:07
6:41
7A - 8
121:11
32:13
8A - 9
208:16
52:23
9B - 1
0:00
0:00
10 B - 2
0:00
0:00
11 B - 3
0:00
0:00
12 B - 4
0:00
0:00
13 B - 5
0:00
0:00
14 B - 6
0:00
0:00
15 B - 7
0:00
0:00
16 B - 8
0:00
0:00
17 D - 1
0:00
0:00

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180809 VKA Bovengrens incl verschuiving RWS incl Ipm
...continued from previous page
No. Name
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
D- 2
0:00
0:00
D- 3
0:00
0:00
E- 1
0:00
0:00
E-2
0:00
0:00
E-3
0:00
0:00
E-4
0:00
0:00
E-5
0:00
0:00
E-6
0:00
0:00
E-7
0:00
0:00
E-8
0:00
0:00
180809 A-2
51:14
14:31

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA ondergrens incl verschuiving NUON incl lpm
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 0A of sun is covered by the blade
Please look in WTG table
Minimum sun height over horizon for influence
Day step for calculation
Time step for calculation

3 0
1 days
1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2,40 2,94 4,49 6,56 6,85 7,41 6,97 5,90 5,31 4,06 2,06 1,91

Í A

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
700 688 536 405 430 421 739 1.495 1.147 813 601 352 8.327

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2000

A New WTG

WTGs

Scale 1:50.000
ŵ. Shadow receptor

WTG type

X (east) Y (north)

1
2
3
4
5
6

104.224
104.403
104.652
104.832
104.980
105.135

413.782
413.328
412.703
412.237
411.859
411.463

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Shadow data

Row
Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation
data/Description
distance
[kW]
[m]
[m]
[m]
A-4
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A- 5
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-6
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A- 7
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-8
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-9
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801

RPM
[RPM]
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

Shadow receptor-Input
No. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

X (east) Y (north)

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

104.393
104.389
104.456
104.394
104.390
104.349
103.912
104.329
104.326
104.316
104.265
104.175
104.142
104.104
104.098
104.091
104.083
104.476
104.384
104.289

411.268
411.273
411.179
411.243
411.246
411.334
411.661
411.375
411.382
411.399
411.482
411.631
411.598
411.598
411.598
411.601
411.602
411.160
411.278
411.233

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[0]
[0]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
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Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

24-8-2018 13:29 Z 1

windPRO ’

Project:

16095 A16 Slagschaduw - 180209 Vergunningen

Description:

pianMER Ai6

Licensed user:

Bosch & Van Rijn

Groenmarktstraat 56
NL-3521 AV Utrecht
+31 6 51 71 04 93
Aniel Balhari Z aniel@boschenvanrijn.nl
Calculated:

23-8-2018 09:22/3.2.712

SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA ondergrens incl verschuiving NUON incl lpm
Calculation Results
Shadow receptor
Shadow, expected values

. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

Shadow hours
per year
[h/year]
11:33
11:13
18:36
12:57
12:29
8:40
13:09
7:51
7:44
9:18
19:01
13:42
13:18
11:43
11:31
11:08
10:53
17:22
10:49
8:30

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
1 A-4
0:00
0:00
2A - 5
0:00
0:00
3A - 6
0:00
0:00
4A - 7
22:19
6:27
5A - 8
107:58
28:59
6A - 9
189:27
47:57
Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to dicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA ondergrens incl verschuiving RWS incl lpm
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 0A of sun is covered by the blade
Please look in WTG table
Minimum sun height over horizon for influence
Day step for calculation
Time step for calculation

3 0
1 days
1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2,40 2,94 4,49 6,56 6,85 7,41 6,97 5,90 5,31 4,06 2,06 1,91
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
700 688 536 405 430 421 739 1.495 1.147 813 601 352 8.327

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2000

A New WTG

WTGs

Scale 1:25.000
ŵ. Shadow receptor

WTG type

X (east) Y (north)

1 104.224
2 104.663
3 104.408

412.401
411.318
411.921

Z

Shadow data

Row
data/Description

[m]
0,0
0,0
0,0

Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation
distance
[kW]
[m]
[m]
[m]
A- 1
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A- 3
Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801
A-2 RWS 180809 Yes VESTAS
V136-4.0-4.000
4.000
136,0
122,0
1.801

RPM
[RPM]
10,4
10,4
10,4

Shadow receptor-Input
No. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

X (east) Y (north)

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

104.393
104.389
104.456
104.394
104.390
104.349
103.912
104.329
104.326
104.316
104.265
104.175
104.142
104.104
104.098
104.091
104.083
104.476
104.384
104.289

411.268
411.273
411.179
411.243
411.246
411.334
411.661
411.375
411.382
411.399
411.482
411.631
411.598
411.598
411.598
411.601
411.602
411.160
411.278
411.233

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[0]
[0]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0

Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Calculation Results
Shadow receptor
Shadow, expected values

. Name

A Moerdijkseweg 10
B Moerdijkseweg 12
C Moerdijkseweg 15

Shadow hours
per year
[h/year]
53:01
54:29
0:00

To be continued on next page...
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA ondergrens incl verschuiving RWS incl lpm
...continued from previous page
Shadow, expected values

. Name

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

Shadow hours
per year
[h/year]
43:09
44:37
55:21
19:41
35:39
33:47
29:21
18:11
10:11
9:50
8:48
8:38
8:25
8:14
0:00
55:59
40:30

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name
Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
1 A- 1
0:00
0:00
2A-3
493:59
114:21
3 A-2 RWS 180809
52:23
14:50
Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA Bovengrens RWS incl verschuiving RWS incl lpm
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 0A of sun is covered by the blade
Please look in WTG table
Minimum sun height over horizon for influence
Day step for calculation
Time step for calculation

3 0
1 days
1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2,40 2,94 4,49 6,56 6,85 7,41 6,97 5,90 5,31 4,06 2,06 1,91
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
700 688 536 405 430 421 739 1.495 1.147 813 601 352 8.327

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2000

A New WTG

WTGs

Scale 1:25.000
Shadow receptor

WTG type

X (east) Y (north)

1 104.224
2 104.663
3 104.408

412.401
411.318
411.921

Z
[m]
0,0
0,0
0,0

Shadow data

Row
Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation
data/Description
distance
[kW]
[m]
[m]
[m]
A- 1
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
A- 3
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
180809 A-2
Yes VESTAS
V150-4.2-4.200
4.200
150,0
135,0
1.903

RPM
[RPM]
10,4
10,4
10,4

Shadow receptor-Input
No. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

X (east) Y (north)

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

104.393
104.389
104.456
104.394
104.390
104.349
103.912
104.329
104.326
104.316
104.265
104.175
104.142
104.104
104.098
104.091
104.083
104.476
104.384
104.289

411.268
411.273
411.179
411.243
411.246
411.334
411.661
411.375
411.382
411.399
411.482
411.631
411.598
411.598
411.598
411.601
411.602
411.160
411.278
411.233

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[0]
[0]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0

Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Calculation Results
Shadow receptor
Shadow, expected values

. Name

A Moerdijkseweg 10
B Moerdijkseweg 12
C Moerdijkseweg 15

Shadow hours
per year
[h/year]
54:14
56:01
0:00

To be continued on next page...
windPRO 3.2.712 by EMD International A/S, Tel. -r45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk

24-8-2018 13:29 Z 1

windPRO ’

Project:

Description:

Licensed user:

16095 A16 Slagschaduw - 180209 Vergunningen

pianMER Ai6

Bosch a van Rijn

Groenmarktstraat 56
NL-3521 AV Utrecht
+31 6 51 71 04 93
Aniel Balhari / aniel@boschenvanrijn.nl
Calculated:

23-8-2018 09:17/3.2.712

SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA Bovengrens RWS incl verschuiving RWS incl lpm
...continued from previous page
Shadow, expected values

. Name

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

Shadow hours
per year
[h/year]
43:07
44:53
62:29
20:23
45:21
42:07
35:49
21:49
12:09
11:43
10:30
10:19
10:05
9:50
0:00
57:58
42:43

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name
Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
1 A- 1
0:00
0:00
2A-3
519:27
120:21
3 180809 A-2
51:14
14:31
Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA Bovengrens RWS incl verschuiving NUON incl lpm
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 0A of sun is covered by the blade
Please look in WTG table
Minimum sun height over horizon for influence
Day step for calculation
Time step for calculation

3 0
1 days
1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) []
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2,40 2,94 4,49 6,56 6,85 7,41 6,97 5,90 5,31 4,06 2,06 1,91

ÍA

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
700 688 536 405 430 421 739 1.495 1.147 813 601 352 8.327

All coordinates are in
Dutch Stereo-RD/NAP 2000

A New WTG

WTGs

Scale 1:50.000
ŵ. Shadow receptor

WTG type

X (east) Y (north)

1
2
3
4
5
6

104.224
104.403
104.652
104.832
104.980
105.135

413.782
413.328
412.703
412.237
411.859
411.463

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Shadow data

Row
Valid Manufact. Type-generator Power, rated Rotor diameter Hub height Calculation
data/Description
distance
[kW]
[m]
[m]
[m]
A-4
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
A- 5
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
A-6
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
A- 7
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
A-8
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903
A-9
Yes VESTAS
V150-4.0-4.000
4.000
150,0
135,0
1.903

RPM
[RPM]
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4
10,4

Shadow receptor-Input
No. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

X (east) Y (north)

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

104.393
104.389
104.456
104.394
104.390
104.349
103.912
104.329
104.326
104.316
104.265
104.175
104.142
104.104
104.098
104.091
104.083
104.476
104.384
104.289

411.268
411.273
411.179
411.243
411.246
411.334
411.661
411.375
411.382
411.399
411.482
411.631
411.598
411.598
411.598
411.601
411.602
411.160
411.278
411.233

Z
[m]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Width Height Elevation Degrees from Slope of
a.g.l.
south cw
window
[m]
[m]
[m]
[0]
[0]
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
8,0
5,0
0,5
0,0
90,0
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Direction mode

"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green
"Green

house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house
house

mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"
mode"

Eye height
(ZVI) a.g.l.
[m]
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
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SHADOW - Main Result
Calculation: 20180823 VKA Bovengrens RWS incl verschuiving NUON incl lpm
Calculation Results
Shadow receptor
Shadow, expected values

No. Name

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Moerdijkseweg
Rijksweg 1

10
12
15
17
17a
18
19
22
24
26
28
38
40
42
44
46
48
13
14

Shadow hours
per year
[h/year]
15:13
14:32
20:01
18:24
17:49
10:40
15:00
9:31
9:24
10:03
20:36
17:25
17:07
14:50
14:30
14:04
13:42
18:13
13:52
10:43

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected
[h/year]
[h/year]
1 A-4
0:00
0:00
2A - 5
0:00
0:00
3A - 6
0:00
0:00
4A - 7
23:07
6:41
5A - 8
121:11
32:13
6A - 9
208:16
52:23
Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to dicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.
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Bijlage 7 Memo cumulatie slagschaduw opschaling
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Titel

Slagschaduw windenergie A16 - Aanvullend memo Opschaling
windturbinepark Hoogstraten

Datum

19-06-2018

Auteur

Hans Kerkvliet

Inleiding
Het MER voor windenergie A16 bevat een berekening van de slagschaduwduur ter
plaatse van omliggende woningen van de referentiesituatie.
Om het slagschaduweffect van de windturbines van het A16-project te bepalen is
voor de 11 MER- alternatieven, de referentiesituatie en het voorkeursalternatief
een berekening uitgevoerd.
Omdat inmiddels bekend is geworden dat een aantal van de bestaande windturbi
nes aan de Belgische kant van de grens zullen worden opgeschaald is in dit memo
de berekening voor de referentiesituatie herhaald voor deze toekomstige situatie.
Omdat deze wijziging enkel effect heeft op het zuidelijke deel van de A16 ( 'Deelge
bied E') is de berekening enkel voor dit gebied uitgevoerd

Naamgeving
Om onduidelijkheid te voorkomen hanteren we in dit memo de volgende naamge
ving:
>

>

>

Bestaande windturbines oud - De windturbines, niet behorende tot het
A16-project, zoals deze zijn beschreven in het slagschaduwonderzoek bij
het MER.
Bestaande windturbines nieuw - De windturbines, niet behorend tot het
A16-project, waarbij de opschaling van windturbinepark Hoogstraten is
doorgevoerd.
Nieuwe windturbines - De windturbines behorend bij het A16-project.
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Opschaling

Het op te schalen windpark bestaat uit 6 windturbines van het type Vestas V802MW. Hiervoor in de plaats komen 7 nieuwe windturbines. Het type hiervan is nog
niet bekend, maar de slagschaduwstudie die voor de opschaling is uitgevoerd1 gaat
uit van een Vestas V126 op 147m ashoogte. De aannames worden overgenomen.
Op onderstaande figuur zijn de posities van zowel de 6 oude als de 7 nieuwe windturbineposities overgenomen.
Figuur 1

Windturbineposities bestaande en op te schalen windturbines, de A16-windturbines en de
woningen die in de nieuwe berekening zijn betrokken.
3,75

0 Bestaande windturbines NL
\ Bestaande windturbines B
X Windturbines op te schalen
»

Windturbines opschaling
Toetspunten
Zundert
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(c) ÖpenStreetMapand contributors, Creative Commons-Sh

Rekenwijze
De rekenwijze voor de slagschaduwberekening is beschreven in het slagschaduw
onderzoek dat als bijlage bij het MER Windenergie A16 is gevoegd.
In dit memo zijn de rekenpunten uit het MER Windenergie A16 overgenomen voor
zover deze in de omgeving van het op te schalen windpark Hoogstraten gelegen
zijn. De rekenpunten zijn ook apart aangeduid in bovenstaande figuur.

1 Windturbinepark Hoogstraten Repowering - Slagschaduwstudie, Tractebel Engineering,
WINDDEV/4NT/0463676/004/02, december 2017.
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Slagschaduwcontouren
De slagschaduw dat door de bestaande windturbines wordt geproduceerd kan wor
den weergegeven door slagschaduwcontouren. Onderstaande figuur toont voor de
bestaande windturbines (oud en nieuw) de slagschaduwcontouren.
Figuur 2

Slagschaduwcontouren van de windturbines die als 'bestaand' worden meegenomen in de
slagschaduwberekening. Zowel de oude situatie (vlakken), zoals opgenomen in het MER, als de
nieuwe situatie (lijnen), met de opschaling van windpark Hoogstraten, zijn weergegeven.

3,75
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Slagschaduwcontour - Bestaand Nieuw
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Slagschaduwcontour - Bestaand oud
5:40u slagschaduwcontour
Ou slagschaduwcontour
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(c) ÖpenStreetMap and contributors, Creative Commons-Sh

Zoals in bovenstaande figuur te zien is veroorzaken de 7 nieuwe windturbines meer
slagschaduw dan de oude situatie. Hoe groter de afstand tot windpark Hoogstraten,
des te kleiner het verschil tussen de oude en nieuwe situatie, hetgeen ook zichtbaar
is aan de contouren, die elkaar richting het noorden steeds dichter naderen.

Slagschaduwduur
Voor de woningen uit Figuur 1 is de berekening voor de slagschaduwduur opnieuw
uitgevoerd voor de opschaling. Ter vergelijking zijn ook de originele resultaten op
genomen, en een kolom met het verschil in de uiteindelijke slagschaduw.
De uitdraai van WindPRO is als bijlage toegevoegd. De woningen waarbij een ver
schil in slagschaduwduur optreedt zijn in de tabel hieronder benoemd.
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Tabel 1

Slagschaduwduur: woningen met een toename in slagschaduwduur
Adres

Slagschaduwduur bestaand oud

Slagschaduwduur bestaand nieuw

Verschil

Hazeldonk 6259

72:30

82:54

10:24

Laarakkerstraat 11

29:57

38:59

09:02

Laarakkerstraat 9

19:13

30:09

10:56

Waaijenbergstraat 35

10:17

12:17

02:00

Waaijenbergstraat 33

09:34

11:27

01:53

Waaijenbergstraat 20

08:28

08:46

00:18

Gelderdonksestraat 10

04:46

08:44

03:58

Paandijksestraat 9

04:48

07:46

02:58

Paandijksestraat 20

03:09

07:14

04:05

Gelderdonksestraat 8

02:49

05:51

03:02

Gelderdonksestraat 13

02:12

05:05

02:53

Bigtelaar 3

01:08

04:57

03:49

Bigtelaar 5

01:06

04:52

03:46

Gelderdonksestraat 11

01:54

04:45

02:51

Gelderdonksestraat 6

01:07

03:25

02:18

Bigtelaar 1

00:26

02:28

02:02

Bigtelaar 7

00:19

02:12

01:53

Gelderdonksestraat 9

01:08

01:53

00:45

Conclusie
Het opgeschaalde windpark produceert meer slagschaduw dan het oude. Bij 18 wo
ningen neemt de slagschaduwduur toe door het opgeschaalde windpark, waarbij
bij 3 woningen de slagschaduwduur met meer dan 9 uur per jaar toeneemt.
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Bijlage - WindPRO uitdraai
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Titel

Oplegnotitie Risicoanalyse A16 'Windenergie A16'

Datum

14 augustus 2018

Auteur

Hans Kerkvliet MSc.

1

Inleiding
Ter onderbouwing van het provinciaal inpassingsplan (PIP) Windenergie A16 en de
bijbehorende vergunningaanvragen zijn twee risicoanalyses opgesteld:
RA1.
Bijlage D - Kwantitatieve Risicoanalyse alternatieven planMER, versie
0.5, dd. 4 mei 2018
RA2.
Bijlage Q - Onderzoek Externe Veiligheid t.b.v. Vergunningaanvraag,
versie 0.3, dd. 23 mei 2018
De ontwerpstukken van het PIP, inclusief bovengenoemde risicoanalyses, hebben
ter inzage gelegen van 19 juni tot en met 30 juli 2018.
Daarnaast is nog een derde risicoanalyse opgesteld:
RA3.

Windenergie A16 Zone - Inrichting GreenTrust, Onderzoek Externe
Veiligheid t.b.v. Vergunningaanvraag, versie 0.2, dd. 19 juli 2018.
Dit onderzoek hoort bij een vergunningaanvraag voor 1 windturbine die is inge
diend nadat de overige stukken ter inzage waren gegaan en is daarom nog niet ge
publiceerd. Deze windturbine wordt in het PIP wel mogelijk gemaakt (en is ook
meegenomen in Bijlage D), maar is niet opgenomen in Bijlage P.
Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen is een klein aantal uitgangs
punten van de risicoanalyses ter onderbouwing van de omgevingsvergunningaanvragen (RA2 en RA3) gewijzigd, waardoor ook de resultaten op sommige plekken
wijzigen.
Voor de overzichtelijkheid zijn deze wijzigingen gebundeld in voorliggende oplegnotitie. Deze notitie dient altijd samen met RA2 en R23 beschouwd te worden, en
dient als aanvulling daarop. Op plekken waar RA2 en/of RA3 en deze oplegnotitie
elkaar tegenspreken dient de oplegnotitie gezien te worden als de juiste versie.
De onderwerpen die in de oplegnotitie aan de orde komen zijn:
> Verschuiving windturbine A-2.
> Inzicht in faalkansverhoging van buisleidingen van de Rotterdamse Rijn
Pijpleidingmaatschappij (RRP)
Deze onderwerpen worden hieronder uitgewerkt.
Verwijzingen naar de oude risicoanalyses gebeurt onder vermelding van de hierbo
ven genoemde afkortingen RA1, RA2 en RA3.

2

Toelichting op de wijzigingen

Verschuiving windturbine A-2

De windturbine A-2 wordt ca. 9 meter verschoven.
Situatie

RD x-coördinaat

RD y-coördinaat

Oud

104.415

411.926

Nieuw

104.408

411.921

Dit heeft enige gevolgen voor de ligging van de risicocontouren en de werpafstanden als gevolg van de onder- en bovengrens van de bandbreedte (RA2).

Faalkansverhoging buisleidingen RRP

Windturbine A-6 van Inrichting 'WP Lage Zwaluwe' voldoet niet aan de adviesaf
stand van Gasunie. In RA2 is dit weggeschreven door middel van het advies om een
planregel op te nemen in het inpassingplan waarin wordt gewaarborgd dat het ge
bruik van een windturbinetype waarbij de werpafstand bij nominaal toerental gro
ter is dan of gelijk is aan de afstand van het middelpunt van de mast van de wind
turbine tot de hartlijn van de meest nabijgelegen gasleiding niet is toegestaan. Hier
van kan bij een omgevingsvergunning van worden afgeweken van het bepaalde ar
tikel, met inachtneming van het volgende:
a) Uit onderzoek blijkt dat afwijken niet leidt tot onaanvaardbare externe veilig
heidsrisico's
b) Alvorens de omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag advies
in bij de buisleidingexploitant.
Mede naar aanleiding van een zienswijze wordt in deze notitie de faalkansverhoging
als gevolg van de bovengrens van de bandbreedte waarvoor een vergunning is aan
gevraagd (RA2) in beeld gebracht.
Hierbij wordt rekening gehouden met de verschuiving van Windturbine A-2, die
eveneens in deze oplegnotitie inzichtelijk wordt gemaakt.
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Effecten verschuiving windturbine

Onderstaande paragraven gaan in op de effecten van de verschuiving van windtur
bine A-2. Indien de verschuiving geen invloed heeft op de conclusies uit RA2 wordt
er verder niet ingegaan op het betreffende risicoaspect.

(beperkt) Kwetsbare objecten
De verschuiving van windturbine A-2 heeft geen invloed op de conclusie uit RA2.
Risicovolle installaties
Door de verschuiving van windturbine A-2 liggen vier risicovolle installaties dichter
bij de windturbines dan in RA2.
Risicovolle Installatie

Nieuwe afstand (m)

Afstand RA2 (m)

Essso - Vulpunt

300

305

Esso - LPG Reservoir

330

334

Esso - LPG Aflevering Installaties 1

357

361

Esso - LPG Aflevering Installaties 2

360

365

Deze verschuiving kan een risico verhogend effect kan hebben op de installaties.
Hierdoor wordt er een trefkansberekening uitgevoerd met dezelfde methode als in
RA2.
Het resultaat van de trefkansberekening (inclusief de trefkans van A-3) wordt weer
gegeven in onderstaande tabel.
Risicovolle Installatie

Totale trefkans

Totale trefkans RA2

Esso - Vulpunt

1,92*10-08

1,67*10-08

Esso - LPG Reservoir

1,87*10-08

1,67*10-08

Esso - LPG Aflevering Installaties 1

1,83*10-08

1,64*10-08

Esso - LPG Aflevering Installaties 2

1,81*20-08

1,65*10-08

De berekende trefkans wordt in onderstaande tabel vergeleken met de intrinsieke
faalkans1 van de risicovolle installatie.
Risicovolle installatie

Intrinsieke

Faalkans

Faalkansver

faalkans

verhoging

hoging RA2

Esso - Vulpunt

1,0*10-05

0,19y0

0,17y

Esso - LPG Reservoir

1,0*10-05

0,19y

0,17y

Esso - LPG Aflevering Installaties 1

1,0*10-05

0,18y

0,16y

Esso - LPG Aflevering Installaties 2

1,0*10-05

0,1807o

0,1707o

Doordat de toename onder de 10% blijft is er geen verdere vervolgonderzoek nodig.

Buisleidingen
De verschuiving van windturbine A-2 heeft geen invloed op de conclusie uit RA2.
Hoogspanningsinfrastructuur
De verschuiving van windturbine A-2 heeft geen invloed op de conclusie uit RA2.
Spoorwegen
De verschuiving van windturbine A-2 heeft geen invloed op de conclusie uit RA2.

Voor onderbouwing van de intrinsieke faalkans zie RA2.
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Infrastructuur
Door de verschuiving van 9 meter draait windturbine A-2 over de openbare weg
Streepland. In RA2 is een IPR & MR berekening uitgevoerd voor de inrichting 'WP
Treeport'. Doordat de trefkans van windturbine A-2 in dezelfde orde zal vallen als
de trefkans van inrichting 'WP Treeport' is het mogelijk om dezelfde conclusie te
trekken. Namelijk: Gelet op de aard van de weg is het niet realistisch dat het IPR en
MR wordt overschreden.
4

Faalkansverhoging buisleidingen RRP
In onderstaande figuur worden de buisleidingen, de tiphoogte, de werpafstand bij
nominaal toerental en de werpafstand bij overtoeren weergegeven van de wind
turbines van de inrichtingen 'WP Lage Zwaluwe' en 'WP RWS'.

Figuur 1

Buisleidingen en de faalscenario's van de windturbines

®• )

Windturbines
Buisleidingen
Werpafstand bij overtoeren
Werpafstand bij nominaal toerental
Tiphoogte
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat de vijf windturbines een risico verhogend effect
hebben op de buisleiding:
Windturbine A-1
Windturbine A-5
Windturbine A-6
Windturbine A-7
Windturbine A-8
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Werpafstand bij overtoeren
Werpafstand bij overtoeren
Mastbreuk, Werpafstand bij overtoeren
Mastbreuk , Werpafstand bij overtoeren
Werpafstand bij overtoeren

Trefkansberekening
In onderstaande paragrafen wordt de trefkans van de windturbines op de buisleidingen berekend voor de bovengrens van het Voorkeursalternatief (VKA). Hiervoor
worden voor de windturbine met de grootste lengte van de buisleiding binnen de
risicocontour berekend wat de trefkans is en voor de dichtstbijzijnde windturbine
waarbij het scenario 'mastbreuk' niet van toepassing is.
De berekende trefkans wordt vermenigvuldigd met het aantal windturbines (waar
bij rekening wordt gehouden met de ligging (en daardoor de risicoscenario's) van
de windturbines ten opzichte van de buisleidingen). Tevens wordt de berekening
uitgevoerd voor de buisleiding met de grootste kritische strook (In dit geval de
10383 - 24" productenleiding van NV Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij). Hierdoor ont
staat er een worst-case aanpak.
Bladbreuk
Er zijn twee manieren waarop ondergrondse leidingen kunnen falen door impact
van een zwaar voorwerp op de grond:
1.

Het voorwerp vormt een krater en raakt de leiding daarbij rechtstreeks.

2.

De leiding faalt doordat de grond bij een dergelijke grote impact weggeduwd
wordt, waardoor leidingen worden blootgesteld aan verschuivingen en door de
ontstane spanningen kunnen falen.

De maximale afstand waarbij de leiding nog faalt (de kritische strook) volgt uit de
hoeveelheid toelaatbare stress. Deze wordt berekend met (HRW 2014):

R =

0,3048 *

4,44E

i
\k5k6

KotoelaatbaarJ

2,03 ^ 10-4 *k4* Ekinetisch 1
-)kš
* (---------

*t

Waarbij:
R:
E:
^toelaatbaar:

de kritische afstand [m]
elasticiteit [Pa] (2,1*1011)
toelaatbare extra stress voordat metaal gaat vloeien [Pa]:

t:

wanddikte

1,16*108

7,9 mm

Ekinetisch:

k4, k5 en k6:

de energie van de bron (effectieve kinetische energie) [J] of voor de
lijnbron de energiedichtheid per eenheidslengte [J/m]
1,05 *107
empirische coëfficiënten (Handboek Risicozonering Windturbines)

Hieruit resulteert R = 2,52. Op basis van de diepte kan de maximale kritische
breedte berekend worden.
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Figuur 2

Verticale dwarsdoorsnede loodrecht op de leiding (grijs)

De kans dat deze strook getroffen wordt is kansdichtheidsverdeling * kritisch op
pervlak. Het kritisch oppervlak is de totale oppervlakte van de strook binnen de
maximale werpafstand van de windturbine. De kansdichtheidsverdeling is de kans
dat het blad de afstand tot de strook weggeslingerd wordt.

Trefkans Windturbine op 186 meter
Scenario wiekbreuk
overtoeren

Kansdichtheids-verdeling
(/jr.)
7,15* 10-12

Kritisch
oppervlak
(m2)
6006,02

Trefkans
(tracé per
jaar)
4,29*10-08

Trefkans
(per kilometer
per jaar)
5,27*10-08

Kritisch
oppervlak
(m2)
4108,35

Trefkans
(tracé per
jaar)
1,54* 10-09

Trefkans
(per kilometer
per jaar)
1,30*10-08

Trefkans Windturbine op 300 meter
Scenario wiekbreuk
overtoeren

Kansdichtheids-verdeling
(/jr.)
3,76* 10-12

Mastbreuk
Voor mastbreuk geldt R = 42,19 meter. De kritische strook wordt dan 84,37 meter.
De kans2 dat de leidingstrook wordt getroffen door een onderdeel van een omval
lende windturbine wordt gelijk verondersteld aan de kans dat een gedeelte van on
derstaand cirkelsegment (linker figuur) in aanraking komt met leidingstrook, het
geen is geïllustreerd in het rechter figuur.

De kritische strook gaat om het massamiddelpunt. In het geval van een windturbine ligt de
massamiddelpunt bij de gondel. Hierdoor wordt de valhoek bepaald door de hoek waarin
de gondel (inclusief bladen) de kritische strook raakt.
Pagina 6 van 8
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Windturbine gemodelleerd als církelsegment.

Turbine in aanraking met leidingstrook

De trefkans is per turbinelocatie als volgt:

Trefkans Windturbine op 186 meter
Hoek(P + a)
Mastbreuk
Trefkans
graden
frequentie
(tracé per
(per jaar)
jaar)
110
1.3*10-4
3,97*10-05

Trefkans
(per kilometer per jaar)
6,75*10-06

Totale trefkans
Gebaseerd op de bovenstaande berekeningen is het mogelijk om de totale trefkans
te berekenen. Dit is een sommatie van de trefkans door mastbreuk en wiekbreuk
vermenigvuldigd met het aantal windturbines.
Aantal
WTB
2

3
Totaal

Trefkans wiekbreuk
per wtb (per kilo
meter per jaar)
5,27*10-08
1,30* 10-08

Trefkans mastbreuk
per wtb (per kilome
ter per jaar)
6,75*10-06

Totale trefkans
(per kilometer
per jaar)
1,36*10-05
3,90*10-08
1,36*10-05

Faalkansverhoging
De intrinsieke faalkans van een buisleiding met aardolieproducten is als volgt
(Handleiding risicoberekening Bevb):
Tabel 1 Scenario voor buisleidingen met aardolieproducten
Scenario

Faatfrequentĩe (km'1 jaar'1)

Breuk van de leiding

1,5 x 10"4

Hieruit blijkteen risicoverhoging van 9,10%.
Dit blijft onder de richtwaarde van 10% die volgens het Handboek Risicozonering
Windturbines, 2014 toelaatbaar is. Hierdoor is er geen aanvullend onderzoek nodig.
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Titel

Risicoanalyse windturbines en waterkering - Windenergie A16

Datum

13-08-2018

Auteur

Hans Kerkvliet MSc. & Drs. Ing. Jeroen Dooper

Kilometers

Inleiding
Voorliggende risicoanalyse is opgesteld om de trefkans op wa
terkeringen van nieuw te plaatsen windturbines in de A16-zone
inzichtelijk te maken ten behoeve van de watervergunning.
Deze studie toetst de risico's van de windturbines aan de norm
zoals beschreven in de paragraaf toetsingskader.
De onderzochte opstelling is gelijk aan het voorkeursalternatief
(hierna: VKA) uit het milieueffectrapportage (hierna: MER) dat
voor het plan Windenergie A16 is opgesteld. Voor het VKA lig
gen de windturbinelocaties vast, maar is er een bandbreedte
voor de ashoogte, rotordiameter en tiphoogte mogelijk ge
maakt.
In dit rapport wordt de bovengrens doorgerekend van de band
breedte, bestaande uit twee typen windturbines.
.egenda

O Windturbines Hoog
» Windturbines Beperkt

» Nabijgelegen Woningen

Voornemen
Het plangebied van het voornemen strekt zich ca. 1km uit aan
weerszijden van de A16 vanaf de Moerdijkbrug tot aan de grens
met België bij Hazeldonk. In totaal worden 28 windturbines mo
gelijk gemaakt, waarvan 2 'beperkte' windturbines en 26 'hoge'
windturbines.
Het gebied waarbinnen de windturbines komen is opgedeeld in
vijf deelgebieden, die ook weer meerdere inrichtingen kunnen
bevatten. In totaal zijn er 11 inrichtingen. De totale opstelling is
te zien in het figuur hiernaast en is beschreven in Tabel 1.
E

Figuur 1: Ligging van de beoogde windturbines en omliggende woningen
(rode stipjes in kaart).
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Tabel 1

Beschrijving van de inrichtingen

Deelgebied

Cluster

Inrichtingen

Aantal wtbs

Initiatiefnemer

A

Klaverpolder

WP RWS

3

Rijkswaterstaat

WP Lage Zwaluwe

6

Nuon

Gezamenlijk plan Zonzeel

6

Raedthuys/Izzy/Eneco

WP Nieuwveer

2

Verhoef
Raedthuys/REF

B

Zonzeel

D

Galder

WP Galder

3

E

Hazeldonk

WP de Roover

1

Landzeel BV

WP Breda Hazeldonk

1

GreenTrust

E-3 REF

1

REF

WP Treeport

3

Eneco/BCT

E-7 Raedthuys

1

Raedthuys

WP Waavenberg

1

Landzeel BV

Verder worden er voor de windturbines twee klassen aan windturbines onderzocht, waarbij voor
elke klasse de bovengrens onderzocht wordt.
Tabel 2
Klasse

Windturbineklassen van de beoogde windturbines
Ashoogte (m)

Rotor (m)

Tiphoogte (m)

90-110

90-110

135-165

122-142

136-150

190-210

Beperkt
Hoog

De aantallen windturbines staan in Tabel 3.
Tabel 3 - Aantallen van de beoogde windturbines
Alternatief

VKA

Aantal windturbines
beperkt

hoog

totaal

2

26

28

De locaties van de windturbines1 zijn in bovenstaande figuur weergegeven. In het figuur zijn ook
nabijgelegen woningen gemarkeerd. Hiervoor is als bron voor de adresgegevens de Basisadmi
nistratie Adressen en Gebouwen (BAG) uit januari 2018 gebruikt.

1

De exacte locaties van de windturbines zijn gegeven in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..
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Risico-inventarisatie
Risico's van een windturbine voor de omgeving bestaan uit 3 typen falen:
1.
2.
3.

het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad,
het omvallen van een windturbine door mastbreuk,
en het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor.

Het afbreken van een windturbineblad vormt een risico binnen de straal
van de maximale werpafstand. Hierbij worden twee scenario's onder
scheiden; werpafstand bij nominaal toerental en de werpafstand bij
overtoeren2. Het omvallen van een windturbine vormt een risico binnen
een straal van de maximale valafstand van de windturbine (tiphoogte).
Het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor vormt een risico bin
nen een afstand van de wieklengte.
Op basis van de afmetingen van de bandbreedte van het VKA zijn twee
worstcase windturbines bepaald. Voor deze windturbinetypes zijn op ba
sis van generieke faalfrequenties (Bijlage A, Handboek Risicoberekeningen Windturbines (HRW) 2014), het kogelbaanmodel (Bijlage C, HRW
2014) en parameters van de specifieke windturbinetypes de werpafstanden en risicocontouren berekend (Bijlage B). Hieruit volgen de volgende
afstanden:

» Windturbines Hoog
• Windturbines Beperkt

Tabel 4

Risicocontouren en werpafstanden van onderzochte windturbinetype

Risicocontouren (m)
Variant

Wtb type

Max. werpafstand (m)

Ashoogte (m)

10-5

10-6

Bij nominaal
toerental

Bij over
toeren

110

55

177

177

488

Windturbineklasse Beperkt
Boven

Ref. WTB

Windturbineklasse Hoog
Boven

Ref. WTB

Werpafstand bij nominaal toerental
“Beschermingszone A
Beschermingszone B
“Waterstaatswerk

■ Profiel van vrije ruimte
“Beschermingszone A
^Waterstaatswerk_______________________ t

135

75

180

180

470

De windturbines kunnen een risico verhogend effect hebben op nabijge
legen waterkeringen. Om voor het A16-zone te bepalen welke windtur
bines een risico verhogend effect hebben op de waterkering is eerst de
maximale werpafstand bij nominaal toerental van windturbineklasse
'hoog' in kaart gebracht en daarbinnen gekeken of er zich een waterke
ring bevindt binnen de werpafstand bij nominaal toerental. Uit naastge
legen figuur blijkt dat de volgende inrichtingen een risico verhogend ef
fect hebben op de waterkering.

♦♦* Inrichting 'WP Lage Zwaluwe': Er bevindt zich een primaire waterke
ring binnen de maximale werpafstand bij nominaal toerental van
windturbine A-4.
♦♦* Inrichting 'WP Gezamenlijk Plan Zonzeel': Er bevindt zich een regio
nale waterkering binnen de werpafstand bij nominaal toerental van
windturbines B-3 en B-6.
♦♦* Inrichting 'WP Nieuwveer': Er bevindt zich een regionale waterkering
binnen de werpafstand bij nominaal toerental van windturbine B-7.

c( OpenStreetMap a
ommoní-Share Alik

2 Het Handboek Risicozonering Winturbines (HRW) definieert "overtoeren" als 2x nominaal toerental. Echter, het is
fysiek niet mogelijk dat moderne, grote windturbines een toerental van 2x nominaal kunnen halen. Vanwege deze
reden wordt alleen gekeken naar het scenario werpafstand bij nominaal toerental.
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Toetsingskader

In het plangebied bevinden zich twee verschillende categorieën waterkeringen die een verschil
lende toetsingskader hebben3.

Primaire waterkering
De faalkanseisen op doorsnedeniveau is bij de ondergrens 1/300 per jaar, die verder kan worden
onderverdeeld in de volgende faalmechanisme:
-

Macrostabiliteit binnenwaarts: 1/129500 per jaar.
Marcostabiliteit buitenwaarts: 1/12950 per jaar.
Piping: 1/419167 per jaar
Graserosie kruin en binnentalud (hoogte): 1/2500 per jaar.

Als toetsingscriterium wordt gehanteerd:
-

De additionele faalkans op doorsnedeniveau dient kleiner te zijn dan 100
A van de faal
kanseis op doorsnedeniveau per direct faalmechanisme.

-

De additionele faalkans op trajectniveau dient kleiner te zijn dan 0,50
X) van de toelaatbare
faalkans (de norm) op trajectniveau.

Regionale waterkering
Voor de regionale waterkringen in het plangebied geldt een veiligheidsnorm van 1/100 jaar,
waarbij als toetsingswaarde wordt gehanteerd:
-

De additionele faalfrequentie van de geplande windturbines dient kleiner te zijn dan 0,50
X)
van de autonome faalfrequentie van de regionale waterkering.

Trefkans Waterkering

Kritische strook
Als kritische strook is voor de regionale waterkering een 20 meter brede strook ten opzichte van
de kruin van de waterkering aangenomen (10 meter aan beide zijde t.o.v. de kruin-as) terwijl
voor de primaire waterkering een kritische strook van 87 meter is aangehouden (57 aan de zuid
zijde t.o.v. de kruin-as en 30 meter aan de noord zijde t.o.v. de kruin-as).De ratio achter de kri
tische strook is dat hiermee ten minste het functionele deel van de kruin wordt opgevangen.
Restprofiel
Indien er sprake is van een restprofiel, betekent het dat het aanwezige restprofiel nog een be
paalde waterstand kan keren. Er is in dat geval sprake van een zogenaamde responstijd tot her
stel, zolang er voor of tijdens dit herstel geen waterstand optreedt tot boven het niveau van het
restprofiel. Er is dus sprake van een gebeurtenis (deelkans) welke gelijktijdig met het falen van
een windturbine of windturbineonderdeel dient op te treden. Dit betreft de kans dat op het
moment van falen van een windturbine of windturbineonderdeel er ook, voor of tijdens het her
stellen, een waterstand optreedt welke hoger is dan het aanwezige restprofiel kan keren. Het is
aannemelijk dat indien één van de faalscenario's optreedt er sprake is van een restprofiel, welke
nog een bepaalde waterstand kan keren.

3 Het toetsingskader voor de waterkeringen is aangeleverd door het Waterschap Brabantse Delta.
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Als aanname is genomen dat het aanwezige restprofiel niet meer een waterstand kan keren,
welke optreedt in het geval van een "lichte storm". De kans op optreden van een "lichte storm"
is aangenomen op 5 keer per jaar. Voor de stormduur wordt uitgegaan van 35 uur. Hedendaagse
windturbines worden door middel van een SCADA systeem 24 uur per dag gemonitord. Gang
baar is dat een windturbine zich in ieder geval één keer per 24 uur meldt. Een detectietijd van
24 uur is daarom aannemelijk. De hersteltijd voor de ontstane schade aan de waterkering is
geschat op 5 dagen (5x24 = 120 uur).
De kans dat er een "lichte storm" optreedt tijdens de hersteltijd is:
5 lichte stormen per jaar x (35 uur Z 8760 uur per jaar) +
5 lichte stormen per jaar x (24 uur /8760 uur per jaar) + 5 lichte stormen per jaar x (120 uur /
8760 uur per jaar) = 0,1 per jaar.
P(niet te keren storm tijdens herstel) =

Trefsector
Ten behoeve van de risicoanalyse is per windturbinelocatie en faalscenario de trefsector be
paald. De trefsector betreft het gebied waar een falende windturbine of windturbineonderdeel
kan neerkomen en daarbij een schade kan veroorzaken, welke een mogelijk risico vormt voor de
waterkerende functie van de waterkering. Het afbreken van een windturbineblad vormt een ri
sico binnen de straal van de maximale werpafstand. Het omvallen van een windturbine vormt
een risico binnen een straal van de maximale valafstand van de windturbine (tiphoogte). Het
naar beneden vallen van de gondel en/of rotor vormt een risico binnen een afstand van de wieklengte. Hiermee resulteren de scenario's wiekbreuk (WTB A-4, B-3, B-6 en B-7 ), mastbreuk (WTB
A-4, B-3, B-6 en B-7) en gondelafworp (B-3, B-6 en B-7) in een risicoverhoging op de waterkering.
Wiekbreuk
De schade die een neerkomend rotorblad veroorzaakt is onder meer sterk afhankelijk van de
wijze van neerkomen. Afhankelijk van de impacthoek kan een blad versplinteren en/of afketsen.
De meest significante schade wordt veroorzaakt als de flens (verbinding tussen het rotorblad en
de rotor) van een rotorblad onder een bepaalde hoek inslaat (uitgaande van de worst case afworp bij een overtoeren situatie). De overige situaties zorgen voor een lagere impactschade. De
worst case hoek van inslag met het verticaal is kleiner dan 45 graden. De ratio achter deze 45
graden is dat bij een zanddijk met een kleibekleding, theoretisch bij een hoek van inwendige
wrijving van 30 graden voor het zand en een hoek van inval met de verticaal van 30 graden er
geen indringing zou zijn en er horizontale afschuiving plaatsvindt. Er zou dus uit kunnen worden
gegaan van 30 graden. Echter zou deze aanname voor de deklaag een niet-conservatieve aan
name zijn. Daarom wordt als aanname aangehouden, dat bij een hoek van inslag met het verti
caal groter dan 45 graden er een geringe indringing optreedt. Het rotorblad zal met een grotere
impactoppervlakte inslaan en zal dan afketsen en/of vervormen en/of deels verbrijzelen, waar
door er een grotere energie opname zal optreden en de impactschade kleiner is.
Voorgaande geeft een: P(flens naar beneden) = 2x45^360® = 0,25
Het scenario wiekbreuk resulteert in een trefkans binnen de maximale werpafstand bij nominaal
toerental. Om de trefkans van de kernzone te berekenen wordt uitgegaan van een geprojecteerd
grondoppervlak. De kans dat het zwaartepunt van de wiek in het geprojecteerde oppervlak te
recht komt is:
pw = Fa j Pzwpt(s)ds
Js

Pagina 5 van 14

M/

Waarin:
P zwpt
Fa
S
Lb

Bosch

van Rijn

experts in renewable energy

trefkans per jaar van het zwaartepunt van het blad
b+2/BLb (effectieve breedte kernzone)
contour langs de kernzone
Bladlengte

Windturbine

Pzwpt

Lb

Fa

Trefkans

A-4

6,20*10-09

73,70

135

2,57*10-04

B-3

3,15*10-08

73,70

89

1,00*10-03

B-6

2,51*10-08

73,70

89

7,97*10-04

B-7

8,58*10-09

73,70

89

2,53*10-4

Rekening houdend met de invalshoek van de wiek (0,25) en het restprofiel (0,1) komt de kans
op falen van de dijk als gevolg van wiekbreuk op:
Windturbineļ_________________Trefkans__________ Faalkans dijk
A-4

2,57*10-04

6,41*10-06

B-3

1,00*10-03

2,51*10-05

B-6

7,97*10-04

1,99*10-05

B-7

2,53*10-04

6,34*10-06

Mastbreuk
De reikwijdte van mastbreuk wordt bepaald door de masthoogte en de stand van de turbinebladen op het moment dat de grond wordt geraakt. De kans dat de kritische strook wordt getroffen
door een onderdeel van een omvallende windturbine wordt tegelijk verondersteld aan de kans
dat een gedeelte van onderstaand cirkelsegment (Figuur 2) in aanraking komt met de kritische
strook, hetgeen is geïllustreerd in figuur 3 (Handboek Risicozonering Windturbines, 2014).

Figuur 2: Windturbine gemodelleerd als cirkelsegment.

Figuur 3: Turbine in aanraking met kritische strook.

De kans dat de kritische strook wordt geraakt wanneer het scenario mastbreuk zich voordoet is:
Windturbine

Valhoek

Mastbreuk
frequentie

Trefkans

A-4

170

1,3*10-4

6,14*10-05

B-3

230

1,3*10-4

8,31*10-05

B-6

207

1,3*10-4

7,49*10-05

B-7

182

1,3*10-4

6,58*10-05
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Rekening houdend met het restprofiel (0,1) komt de kans op falen van de dijk als gevolg van
mastbreuk op:
Windturbine
ne

Trefkans

Faalkans dijk

A-4

5,07*10-05

6,14*10-06

B-3

8,31*10-05

8,31*10-06

B-6

7,49*10-05

7,49*10-06

B-7

6,58*10-05

6,58*10-06

Gondelafworp
Voor het bereken van de faalkans ten gevolgen van het afvallen van een gondel met rotor of
alleen een rotor kan dezelfde aanpak worden gevolgd als mastbreuk. De masthoogte wordt voor
deze berekening nul verondersteld. Het risicogebied blijft dan beperkt tot een gebied rondom
de toren dat gelijk is aan de rotordiameter. Daarmee is de trefkans van de dijk gelijk aan de kans
dat het scenario zich voordoet: 4,0*10-5. Indien er rekening wordt gehouden met het restprofiel
(0,1) komt de kans op falen van de dijk als gevolg van gondelafworp op 4,0*10-6. Dit scenario
komt alleen voor bij WTB B-3, B-6 en B-7.

Totale Trefkans dijk
De faalkans voor de dijk is een sommatie van alle faalkansen van de verschillende windturbines.
Dit leidt tot de volgende faalkans per windturbine:
Windturbine

Totale Faalkans

WP Lage Zwaluwe
WTB A-4

1,26*10-05

WP Gezamenlijk plan Zonzeel
WTB B-3

3,74*10-05

WTB B-6

3,14*10-05

WP Nieuwveer
WTB B-7

1,03*10-05
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Conclusie Waterkering

De kans dat de waterkerende functie van de waterkering faalt als gevolg van de falende wind
turbine is:
Windturbine

Totale Faalkans

WP Lage Zwaluwe
WTB A-4

1,26*10-05

WP Gezamenlijk plan Zonzeel
WTB B-3

3,74*10-05

WTB B-6

3,14*10-05

WP Nieuwveer
WTB B-7

1,03*10-05

Dit resulteert in een faalkansverhoging van de autonome faalkans door de windturbines van:
Windturbine

Intrinsieke faalkans

Faalkans door WTB

Faalkansverhoging

3,33*10-03

1,26*10-05

0,38y0

WTB B-3

1,00*10-02

3,74*10-05

0,37y0

WTB B-6

1,00*10-02

3,14*10-05

0,31y0

1,00*10-02

1,03*10-05

0,1007o

WP Lage Zwaluwe
WTB A-4
WP Gezamenlijk plan Zonzeel

WP Nieuwveer
WTB B-7

Voor WTB A-4 moet verder naast trajectniveau ook gekeken worden naar direct faalmechanisme
op doorsnedeniveau. Voor dit onderzoek is alleen het aspect Graserosie kruin en binnentalud
relevant:
Windturbine

Faalkans Graserosie Kruin en binnentalud

Faalkans door WTB

Faalkansverhoging

1,26*10-05

3,15y0

WP Lage Zwaluwe
WTB A-4

4,0*10-04

Wanneer de faalkansverhogingen worden vergeleken met het toetsingskader kan worden ge
concludeerd dat alle windturbines ruim voldoen aan de genoemde richtwaarden.
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Bijlage A Voorkeursalternatief
Kilometers

agenda
W Windturbines Hoog
» Windturbines Beperkt
» Nabijgelegen Woningen

M Bosch
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WTB

POINT-X POINT-Y Tiphoogte Type

VKA

1

104224

412401,1

210

A- 1

VKA

2

104414,6

411926,2

210

A-2

VKA

3

104663,4

411318

210

A-3

VKA

4

104224,1

413781,5

210

A-4

VKA

5

104403,3

413327,6

210

A-5

VKA

6

104652

412703,4

210

A-6

VKA

7

104831,5

412236,9

210

A-7

VKA

8

104980,1

411859,1

210

A-8

VKA

9

105134,6

411463,3

210

A-9

VKA

10

106539,9

406508,2

210

B- 1

VKA

11

106720,7

406116,5

210

B- 2

VKA

12

106902,1

405737,3

210

B- 3

VKA

13

107099,6

406719,9

210

B-4

VKA

14

107292,3

406312,6

210

B- 5

VKA

15

107502,5

405864,8

210

B- 6

VKA

16

108226,4

405055,1

210

B- 7

VKA

17

108391

404665,8

210

B- 8

VKA

18

110553,8

393462,1

210

D- 1

VKA

19

110759,9

393823,1

210

D- 2

VKA

20

111026,3

393466,8

210

D- 3

VKA

21

111294

390374,8

165

E- 1

VKA

22

110243

389690,3

165

E- 2

VKA

23

109658,6

389617,8

210

E- 3

VKA

24

109472

389193

210

E-4

VKA

25

109217

388740

210

E- 5

VKA

26

108924

388217

210

E- 6

VKA

27

108665,4

387770,8

210

E- 7

VKA

28

108084,9

386886,5

210

E-8

Alt
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Bijlage B Werpafstanden turbinetype
Vestas V110 op 110 meter ashoogte en 110 meter rotordiameter

BladeThro
Rekenmodel voor externe veiligheid van windturbines volgens het Handboek Risicozonenng
i— BEDIENINGSPANEEL

TREFKANSVERDELING. 14.9 RPM
-----------------1----------------- 1----------------- 1--------- --------1----------------- 1----------------- 1----------------- 1----------------- 1-------------------Totaal
........... Blad
........... Mast
Gondel -

Databestand:
|

VestasVl 10,110

ļ.tx

'

‘

........

"

- Rekenmodel----0 Ballistisch

1

0 Luchtkrach...

L.i

i

1

[F7] Gebruik mastverstevig...

r PARAMETERS

Bereken p-zwptop:

Rotordiameter
Ashoogte
Wieklengte
Toerental

LH-

Mastdiameter
Lengte gondel
Hoogte gondel

Bereken

1

1

1

1

1

Afstand tot windturbine [m]
r- RESULTATEN
Risi cocontou ren

110 m
110 m
54 m
14.9
5
10.4
5.4

10-5
10-6
Werpafstanden
Gegeven

RPM
m

Overtoeren

m
m
Zwaartepunt rotorblac 19.8 m
Solidity
0.05
Kritiek bladoppervlak 158.02^1*2

30 m
177 m
177 m
488 m

P-ľwpt
Afstand
Waard
Afstand
Waard

Vestas V150 op 135 meter ashoogte en 150 meter rotordiameter

BladeThro

Rekenmodel voor externe veiligheid van windturbines volgens het Handboek Risicoĩonering
TREFKANSVERDELING 10 4 RPM
i— BEDIENINGSPANEEL

Totaal

tondel
:e-.er-rcdel

O Ballistisch
Luchtkrach

Afstand tot windturbine [m]

__ļ Gebruik mastverstevig
PARAMETERS

Bereken p zwptop

Rotordiameter
Ashoogte
Wieklengte
Toerental
Mastdiameter
Lengte gondel

150 m
135 m
73.7 m
10.4 RPM
7.5 m
12.8 m

Hoogte gondel

Bereken

Risicocontouren
10-5
10-6

Werpafstanden
Gegeven
Overtoeren

p-zwpt

Zwaartepunt rotorblac

Afstand

Solidity

Waard

1.05 Kritiek bladoppervlak 277.02 nf2

Afstand

Waard
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Bijlage C Berekening Werpafstand
2.1

Ballistisch model zonder In tilt krach ten

2.1.1

Bewegingsvergelijking

Dit model is in principe het klassieke kogelbaanmodel, waarbij de luchtkrachten op het blad worden
verwaarloosd. De relevante parameters voor dit ballistisch model zijn:

H

: hoogte rotoras [m]

íì

:

Ri

toerental van de rotor [rad/s]
:

afstand tot het rotor centrum van het zwaartepunt van wegvliegende deel [m]

a

:

azimuthoek [rad]

g

:

valversnel I ing

9,81

m/s1).

Het gehanteerde assenstelsel en de draairichting wordt aangegeven in Figuur 1.

Flŗiiiir I: Overzicht parameters

lo

ballisdsch model

De bewegingsvergelijking voor het zwaartepunt is mi

^0=0, ^0=0, m^-g

(2-1.J)

Met de beginvoûrwaarden

.ï{0) = R.

eoseŕ,

ï(0)^-íík.

sma,

ji(0) - O,
^(01 = 0,

is de positie van een wcgvhegende deel op tijdstip

z(0) s

H — R sin a

(2.1.2)

ž(0^-ÍAtf. co sar.

t is gegeven door

jr(/) — R. cos a— íln.ŕsma
v/WÛ

2{t)~

n — Ä sin*-LÌR.l cos, a

[andboťk Risicozonenrig windturbines
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Het tijdstip waarop het zwaartepunt de grond raakt volgt uit z(í,) “ 0 en wordt gegeven door
fiR cos a

I,

=------- --------- +

g

}2[

íì1R1cost1a

m

2g

— //-/?. sin a 4------- -----------

(2.1.4)

Substitutie van (2.1.4) in (2.1.3) geeft voor een bepaald toerental de afgclegde afstand, r, als functie
van de azimuthock ten tijde van bladbrcuk, ofwel
r = *Jx1 * y1 = x = h(a;ĩl)
2.1.2

(2.1.5)

Verdelingsfuncties

De kansverdclingsfunctie fzwn geeft de kans per m‘ dat het zwaartepunt op een bepaalde plek
terechtkomt gegeven bladbrcuk. Bij het onderhavige model worden de luchtkrachten niet
meegenomen, zodat alleen het toerental cn de azimuthock als stochastische grootheden overblijven.
Tevens geldt dat /į*pt alleen afhankelijk is van de afstand tot de windturbine. De kans dat het
zwaartepunt van het blad in een cirkclsehijf met breedte dr op een afstand r van de turbine
terechtkomt, is gegeven door
fk (r;Q)dr s P{r < R < r + dr}
»F{Zť‘(r;0)CCTCA‘'(i^dr;0)}

(2.1.6)

» FA ((r + dr; Q)) - FA (A*1 (r; Q))
waarbij FA

de cumulatieve verdelingsfunctie is van de azimuthoek waarbij bladbreuk

optreedt. Met de aanname dat de azimuthoek waarbij het blad afbreekt uniform is verdeeld,
ofwel
/A(r)»-^-FA(or)»-!-,

de

OśaKZĩr

2iī

(2.1.7)

geldt nu

1 d
/.(rtíï)- — — h-‘(r,íì)
zji dr
Opm:

(2.1.8)

Om de gevolgde aanpak te demonstreren is bij bovenstaande afleiding verondersteld dat de functie
A(a,ũ) inverteerbaar is. In het geval van bladbreuk zal dit niet zo zíjn, want in het algemeen zal het
zwaartepunt vanuit twee verschillende azimuthoeken op een bepaalde plek terecht kunnen komen, via
de hoge baan of via de lage baan. Bij de numerieke uitwerking zal hiermee rekening moeten worden
gehouden.

Dc kansverdclingsfunctie

van dc positie waar het zwaartepunt van het blad zal inslaan is nu
/zwftU.^Íİ) — fzvrrinĩl) = — /R (r,ĩl)
2ar
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Hoofdstuk 1

Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

plan
het inpassingsplan Windenergie A16 met identificatienummer NL.IMRO.9930.ipWindenergieA16-va01
van de provincie Noord-Brabant.
1.1

1.2
inpassingplan
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels,
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5
beeldkwaliteitsvisie
De beeldkwaliteitsvisie Energielandschap A16 van de provincie Noord-Brabant, zoals opgenomen in
Bijlage 1 van deze planregels.
1.6
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen
afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.7
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.8
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.9
a.
b.
c.
d.
e.
f.

beperkt kwetsbaar object
dienst- en bedrijfswoningen van derden;
kantoorgebouwen, voor zover niet aan te merken als een object als bedoeld in lid 1.18;
hotels en restaurants, voor zover niet aan te merken als een object als bedoeld in lid 1.18;
sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover niet aan te
merken als een object als bedoeld in lid 1.18;
bedrijfsgebouwen, voor zover niet aan te merken als een object als bedoeld in lid 1.18.

bevoegd gezag
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
1.10
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bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk.
1.11

1.12
bouwgrens
de grens van een bouwvlak.

bouwvlak
1.13
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.
1.14
bouwwerk
een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.
1.15
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
1.16
gondel van een windturbine
de behuizing van de rotoras, generator of tandwielkast van een windturbine.
1.17
hub
de neus van de windturbine waarin de wieken samenkomen.
1.18
kwetsbaar object
a. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig zijn;
b. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m2 per object, of
c. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen
gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
1.19
landschapsdeskundige
een deskundige op het gebied van het beoordelen van landschap en landschapsstructuren die door het
bevoegd gezag als zodanig is aangewezen.
meerwaarde-creatie
het zorgdragen voor een bijdrage aan de duurzame energietransitie in de betrokken gemeenten op een
van de drie wijzen zoals verwoord in Bijlage 2 van deze planregels.
1.20

1.21
NEN
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment
van vaststelling van het plan.
nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations,
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.
1.22

1.23
peil
a. voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde die onmiddellijk aan de weg grenzen: de
hoogte van die weg;
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, op het
tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
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1.24
overdraaien
het bovenlangskomen van een rotorblad van een windturbine over onderliggende gronden tijdens het in
gebruik zijn van een windturbine.
1.25
rotor
het samenstel van rotorbladen (wieken) en hub (neus) van een windturbine.
1.26
rotorblad
de wiek van een windturbine.
1.27
rotordiameter
de diameter van de cirkel die door de tip (het uiteinde) van een rotorblad (wiek) wordt beschreven.
1.28
schakelkasten en transformatoren
bouwwerken behorende bij een windturbine ten behoeve van het transporteren van opgewekte
elektriciteit en het op spanning houden van de interne parkbekabeling van het windturbinepark als
geheel.
1.29
tip van het rotorblad
het uiteinde van een rotorblad.
1.30
verschijningsvorm van een windturbine
het uiterlijk van de windturbine zoals dat wordt bepaald door het samenstel van de vorm van de gondel,
de ashoogte, de mastvormen en de rotordiameter van een windturbine.
1.31
windturbine
een bouwwerk ter opwekking van elektrische energie door benutting van windkracht, met uitzondering
van bemalingsinstallaties ten behoeve van de waterhuishouding.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

afstand
de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelgrenzen worden
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.1

bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te
stellen bouwonderdelen.
2.2

2.3
breedte en lengte van een gebouw
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren.
2.4
goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel.
2.5
tiphoogte van een windturbine
vanaf het peil tot aan de tip (uiteinde) van het bovenste verticaal staande rotorblad.
2.6
tiplaagte
vanaf het peil tot aan de tip (uiteinde) van het onderste verticaal staande rotorblad.

2.7
ashoogte van een windturbine
vanaf het peil tot aan het hart van de as van de windturbine.
2.8
masthoogte van een windturbine
vanaf het peil tot aan de onderkant van de gondel van de windturbine.

2.9
inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2.10

vloeroppervlakte
de gebruiksoppervlakte volgens NEN 2580.
2.11

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

131

Hoofdstuk 2

Artikel 3

Bestemmingsregels

Bedrijf - Windturbine

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - Windturbine' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het opwekken van elektrische energie door middel van windturbines;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - onderhoudsvoorziening': uitsluitend een
gebouw voor opslag en onderhoudswerkzaamheden en een kantoor met een voor het publiek
toegankelijk informatievoorziening ten behoeve van de onder a genoemde windturbines;
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen waaronder in elk geval worden begrepen:
schakelkasten en transformatoren, kabels en leidingen, onderhoudswegen, in- en uitritten en
kraanopstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het onderhoud van de windturbines.
3.2
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd met in achtneming van de onderstaande regels:
a. op deze gronden geldt dat omgevingsvergunning voor het bouwen van een windturbine uitsluitend
wordt verleend indien de aanvrager bij zijn aanvraag aantoont dat voldaan is aan het criterium van
'meerwaarde-creatie', door middel van het overleggen van een anterieure overeenkomst waarin
hierover afspraken zijn gemaakt;
b. binnen het bouwvlak zijn de volgende bouwwerken toegestaan:
1.
windturbines;
2.
schakelkasten en transformatoren;
3. bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van het windpark;
c. per bouwvlak mag maximaal 1 windturbine worden gebouwd;
d. de tiphoogte van een windturbine bedraagt:
1.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' ten minste 199,5 m en ten
hoogste 210 m;
2.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' ten minste 199,5 m en ten
hoogste 210 m;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' ten minste 199,5 m en ten
hoogste 210 m;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' ten minste 199,5 m en ten
hoogste 210 m;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 5' ten minste 135 m en ten hoogste
165 m;
e. de ashoogte van een windturbine bedraagt :
1.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' ten hoogste 142 m;
2.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' ten hoogste 142 m;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' ten hoogste 142 m;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' ten hoogste 142 m;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 5' ten hoogste 110 m;

Rho adviseurs voor leefruimte

400374.20161569

132

f.

de rotordiameter van een windturbine bedraagt:
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' ten hoogste 150 m;
2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' ten hoogste 150 m;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' ten hoogste 150 m;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' ten hoogste 150 m;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 5' ten hoogste 110 m;
g. op gronden:
1.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' is de verschijningsvorm van de
windturbines onderling gelijk;
2.
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 2' is de verschijningsvorm van de
windturbines onderling gelijk;
3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 3' is de verschijningsvorm van de
windturbines onderling gelijk;
4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 4' is de verschijningsvorm van de
windturbines onderling gelijk;
5. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 5' is de verschijningsvorm van de
windturbines onderling gelijk;
h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - EV' geldt dat de windturbines in het
middelpunt van het bestemmingsvlak dienen te worden gebouwd;
i. het aantal schakelkasten en transformatoren bedraagt ten hoogste 1 per windturbine;
j. de oppervlakte van een schakelkast en een transformator behorend bij een windturbine bedraagt
ten hoogste 10 m2;
k. de bouwhoogte van schakelkasten en transformatoren behorend bij een windturbine bedraagt ten
hoogste 3 m;
l. de bouwhoogte voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het windpark
bedraagt ten hoogste 3 m;
m. de bouwhoogte van een terreinafscheiding bedraagt niet meer dan 2,5 m.
n. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beperkte schuifruimte [B-1, B-5, B-8 of
E-5]' wordt het middenpunt van de voet van de windturbine op de hieronder genoemde
coördinaten in het Rijkscoördinatenstelsel gerealiseerd.
Aanduiding
specifieke bouwaanduiding schuifruimte B-1
specifieke bouwaanduiding schuifruimte B-5
specifieke bouwaanduiding schuifruimte B-8
specifieke bouwaanduiding schuifruimte E-5

beperkte

X-coördinaat
106.539

Y-coördinaat
406.508

beperkte

107.292

406.312

beperkte

108.391

404.665

beperkte

109.223

388.747

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Afwijken van afmetingen van de windturbine

Het bevoegd gezag kan, in afwijking van het bepaalde in lid 3.2 onder d, sub 1 tot en met 4, een
omgevingsvergunning verlenen voor een windturbine met andere afmetingen, met dien verstande dat:
a. de tiphoogte ten minste 190 m en ten hoogste 199,5 m bedraagt;
b. na afwijking wordt voldaan aan het bepaalde onder lid 3.2 onder g.
c. de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien sprake is van een landschappelijk
aanvaardbare uitstraling van het windturbinecluster zoals omschreven in de Beeldkwaliteitsvisie;
d. alvorens te besluiten, wint het bevoegd gezag advies in over het bepaalde in lid c bij een
landschapsdeskundige.
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3.3.2

Afwijken van de verschijningsvorm

Het bevoegd gezag kan, in afwijking van het bepaalde in lid 3.2 onder g een omgevingsvergunning
verlenen voor een windturbine met een andere verschijningsvorm, met dien verstande dat:
a. de omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend indien sprake blijft van een landschappelijk
aanvaardbare uitstraling van het windturbinecluster zoals omschreven in de Beeldkwaliteitsvisie;
b. alvorens te besluiten, wint het bevoegd gezag advies in over het bepaalde in lid a bij een
landschapsdeskundige.
3.3.3

Afwijken bouwen in het middelpunt

Het bevoegd gezag kan, in afwijking van het bepaalde in lid 3.2 onder h ter plaatse van de aanduiding
'specifieke bouwaanduiding - EV' een omgevingsvergunning verlenen voor een windturbine die niet in
het middelpunt van het bestemmingsvlak is gebouwd indien
a. uit onderzoek blijkt dat afwijken niet leidt tot onaanvaardbare externe veiligheidsrisico's
b. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen wint het bevoegd gezag advies in bij de
leidingbeheerder over het bepaalde in sublid a.
3.4

Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik van deze gronden gelden de volgende regels:
a. het in gebruik nemen en houden van een windturbine zonder dat de afspraken over de
meerwaarde-creatie worden uitgevoerd, is niet toegestaan.
b. alvorens het windpark voor energieproductie in gebruik te nemen en te houden, dient de
obstakelverlichting op de turbines gerealiseerd te zijn conform een door Inspectie Leefomgeving en
Transport goedgekeurd verlichtingsplan.
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Artikel 4

Waarde - Archeologie - 1

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologie - 1' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar
voorkomende bestemming(en) - mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van
archeologische waarden.
4.2
Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 4.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;
b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met inachtneming
van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend worden gebouwd,
indien:
1.
de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd
waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd
gezag in voldoende mate is vastgesteld;
2.
de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op
het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het
begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige;
c. het bepaalde in dit lid onder b.1 en b.2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft
op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken:
1.
vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte,
voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt
van de bestaande fundering;
2.
een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m2;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en zonder
heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.
4.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
4.3.1

Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende
werkzaamheden uit te voeren:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 30 cm, waartoe worden gerekend
afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van drainage;
b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of ander wijze indrijven van voorwerpen;
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband
houdende constructies, installaties of apparatuur.
4.3.2

Uitzondering op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 4.3.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 4.2 in acht is genomen;
b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m2;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan, of;
d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
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4.3.3

Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 4.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de aanvrager
van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de hand van nader
archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden
aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien:
» de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden een
rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en
» de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op
het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het
begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige.
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Hoofdstuk 3

Artikel 5

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 6
a.

b.

Verhouding met bestemmingsplannen

Voor zover de enkelbestemming Bedrijf - Windturbine, als bedoeld in Artikel 3, samenvalt met de
bestemmingen uit de onderliggende bestemmingsplannen komen de enkelbestemmingen en
dubbelbestemmingen uit die bestemmingsplannen te vervallen.
Voor zover dit inpassingsplan de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor strijdig
gebruik als bedoeld in artikel 2.12 Wabo niet wijzigt, blijven de regels uit genoemde
bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen onverkort van toepassing.
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Artikel 7

Algemene bouwregels

7.1

Radarverstoringsgebied

7.1.1

Verbod

Binnen het gehele plangebied geldt een bouwverbod voor gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen
zijnde hoger dan 90 meter boven NAP teneinde de verstoring van het radarbeeld van het radarstation
Woensdrecht te voorkomen.
7.1.2

Afwijken van het verbod

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.1.1 onder de
voorwaarde:
a. dat de werking van het radarstation Woensdrecht niet in onaanvaardbare mate negatief wordt
beïnvloed;
b. dat voorafgaand aan het verlenen van de omgevingsvergunning over het bepaalde in het sublid a
schriftelijk advies is ingewonnen van het Ministerie van Defensie.
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Artikel 8

Algemene aanduidingsregels

8.1
Bedrijfswoning
Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' geldt dat de ter plaatse aanwezige woning als
bedrijfswoning is verbonden aan de in Artikel 3 van dit inpassingsplan bedoelde windturbines.
8.2

Overige zone - Overdraai

8.2.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - overdraai' is het overdraaien van rotoren van
windturbines zoals bedoeld in Artikel 3 van deze planregels toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding
zijn tevens behorende voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen, onderhoudswegen met een
maximum breedte van 6 m, in- en uitritten en kraanopstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het
onderhoud van de windturbines toegestaan.
8.2.2

Bouwregels

Op gronden met de aanduiding 'overige zone - overdraai' is de bouw van nieuwe beperkt kwetsbare of
kwetsbare objecten niet toegestaan.
8.3
Overige zone - windtu rbines u itgesloten
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - windturbines uitgesloten' is de realisatie van nieuwe
windturbines niet toegestaan.
8.4

Overige zone - Windparkinfrastructuur 1

8.4.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - parkinfrastructuur 1' zijn bij de in artikel 3 van deze
planregels behorende voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen, onderhoudswegen met een
maximum breedte van 6 m, in- en uitritten en kraanopstelplaatsen ten behoeve van de bouw en het
onderhoud van de in dat artikel genoemde windturbines toegestaan.
8.5

Overige zone - Windparkinfrastructuur 2

8.5.1

Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - parkinfrastructuur 2' zijn bij de in artikel 3 van deze
planregels behorende voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen toegestaan.
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Artikel 9

Overige regels

9.1
Bevoegdheden gemeenten
a. Gemeenteraden zijn na tien jaar na vaststelling van dit inpassingsplan bevoegd een
bestemmingsplan vast te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan betrekking heeft.
b. In afwijking van het bepaalde onder a. kunnen de gemeenteraden een bestemmingsplan vaststellen
onmiddellijk na vaststelling van dit plan, indien daarbij wordt voorzien in de bestemmingen en
aanduidingen zoals neergelegd in dit het inpassingsplan.
c. Aan een geval als bedoeld onder b. wordt in elk geval een bestemmingsplan voor kabeltracés ten
behoeve van de afvoer van elektrische energie die wordt opgewekt door middel van de
windturbines als bedoeld in artikel 3 van dit inpassingsplan gelijkgesteld.
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Hoofdstuk 4

Artikel 10

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

10.1
Overgangsrecht bouwwerken
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het inpassingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1.
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2.
na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal
100;
c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
10.2
Overgangsrecht gebruik
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
inpassingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het inpassingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te
hervatten of te laten hervatten;
d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het inpassingsplan Windenergie A16'.
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Bijlage 1
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1. Inleiding

1.1

Aanleiding

Op 1 december 2015 hebben de pro
vincie Noord-Brabant en de gemeenten
Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert
een convenant getekend om langs de
A16 een windpark te realiseren met
een totaal vermogen van minimaal 100
MW.
De ideeën reiken echter verder dan de
aanleg van een windpark. Het realise
ren van een windmolenpark biedt een
unieke kans om te onderzoeken of en
in welke mate de A16 zone ontwikkeld
kan worden tot een energielandschap
waarin ook andere vormen van duurza
me energie worden opgewekt. De ont
wikkeling van de 100 MW windenergie
kan hiervan een eerste uitwerking zijn.

Voor de realisatie van minimaal 1 00
MW windenergie wordt momenteel een
Milieu Effect Rapportage (MER) opge
steld en zal in een later stadium een
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) wor
den ontwikkeld. De Visie Energielandschap A16 geeft de bandbreedte van
de mogelijkheden aan en vormt de ba
sis voor de MER en het PIP voor de
ontwikkeling van de windmolens.
De beeldkwaliteitsvisie vormt het in
strument om de ruimtelijke ambities ge
durende het planproces te borgen en
te toetsen. Het vormt de schakel tussen
planinitiatief en uitvoering.

1.3
1.2

Opdracht

Concreet heeft de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven tot:
^ het ontwikkelen van een Visie Energielandschap A16
^ het verrichten van een landschap
pelijk onderzoek voor de plaatsing
van windmolens in de zone langs
de A16
De ambitie de zone langs de A1 6 tot
energielandschap te ontwikkelen is in
een Visie Energielandschap A1 6 uit
gewerkt (juli 2016). Deze visie reikt de
kaders aan waarbinnen de voorgeno
men 1 00 MW aan windenergie langs
de A16 kan worden ontwikkeld.

Studie- en plangebied

De A16 Z HSL strekt zich in Noord-Brabant uit van Hazeldonk tot Hollands
Diep, van de Nederlands-Belgische
grens tot aan de grens van provincie
Holland. Het vormt daarmee tevens de
belangrijkste verbindingslijn over land
tussen de havens van Antwerpen en
Rotterdam.
Voor de visie Energielandschap is het
studiegebied de zone van 5 km aan
weerszijden van de A16 / HSL.
De studie naar de plaatsingsmogelijk
heden van de windmolens beperkt zich
tot een smaller plangebied: de zone van
1 km aan weerszijden van de A16-HSL.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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1.4

Opbouw van het rapport

Het rapport start vanuit een analyse van het landschap, hoofdstuk
2. Hierin wordt het landschap conform de lagenbenadering in drie
lagen uiteengelegd, worden de kwaliteiten van het landschap be
noemd en wordt ingegaan op de beleving van het landschap, zowel
vanuit het perspectief van de bewoners als vanuit het perspectief
van de (spoor)weggebruiker.
In hoofdstuk 3 staat het windplan centraal. Allereerst wordt de com
plexiteit van de opgave uiteengezet. Het ontwikkelen van een windpark van deze schaal, op grondgebied van vier gemeenten, wat op
verschillende snelheden beleefd zal worden en waar bovendien nog
verschillende turbinehoogtes bekeken worden dragen bij aan deze
complexiteit. Vervolgens beschrijft dit hoofdstuk waar een samen
hangend totaalconcept voor de ontwikkeling van het windpark aan
dient te voldoen. Hieruit volgen principes die de landschappelijke
uitgangspunten voor het windpark vormen. Deze vormen samen met
de meer algemene opstellingsprincipes de basis voor de beoorde
lingscriteria voor de MER-varianten. Tot slot worden in dit hoofdstuk
de turbinespecificaties en richtlijnen voor additionele landschappe
lijke ingrepen beschreven.
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van alle 11 MER-varianten en
een daaruitvolgende landschappelijke beoordeling. Deze volgt logi
scherwijs uit de thema’s zoals omschreven in hoofdstuk 3.8.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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2. ANALYSE

Analyse van het West-Brabantse landschap
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Turfvaarten

o

2.1 Landschap in lagen

‘Brabant van de zeeklei’ naast ‘Brabant van het dekzand’
De landschappelijke onderlegger wordt gevormd door enerzijds
het ‘Brabant van de zeeklei’ en anderzijds het ‘Brabant van het
dekzand’.
Waar de eerste wordt gevormd door kloeke zeekleipolders, omkaderd door voormalige zeedijken, kent de tweede een meer orga
nisch gegroeid en fijnmazig mozaïek van buurtschappen, dorpen
en steden, van kreken en beken, van oude plantages naast oude
en jonge zand- en veenontginningen. Turfvaarten herinneren aan
het verdwenen veen.

Dynamisch landschap
Het plangebied is ook een dynamisch landschap. de laatste de
cennia bepalen de boomteelt en de verspreid gelegen glastuin
bouw mede het landschapsbeeld.
Dorpen en steden zijn gegroeid, bedrijventerreinen ontwikkeld.
Volgde de groei van stad en dorp aanvankelijk nog de condities
van de ondergrond, later voltrok deze ontwikkeling zich in toene
mende mate foot-loose.
Dat laatste geldt zeker ook voor de ontwikkeling van de infrastruc
tuur, van traditioneel spoor tot HSL, van buizenleiding tot hoogspanningsnetwerk.
De kaarten op blz 10 tot 12 laten de drie lagen zien waar het
landschap uit is opgebouwd: de ondergrond, de occupatie en de
recente ontwikkeling.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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Bestaande windmolens

Inundatielinies door de jaren heen

*» y mļį

1583-1698

Militair landschap
Het landschap langs de A16 heeft deel
uitgemaakt van meerdere waterlinies,
waarbij delen van het land gecontro
leerd onder water konden worden ge
zet om zo de vijandelijke troepen de
doorgang te belemmeren.
1698-1860

De Zuiderwaterlinie of Zuiderfrontier
kende een wisselende samenstelling.
Op kaart zijn de inundatievlakten, oude
forten en redoutes weergegeven.

1860-1874

874

91

1940-1944
Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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2.2 Kwaliteit van het landschap

Drieslag; landschap van de klei, van de stad, van het zand
Er is op het hoogste schaalniveau een duidelijke drieslag in het
landschap te onderkennen:
^ Het landschap van de zeekleipolders. Dit is het landschap van
de stoere maat, de lange lijnen, de verre zichten. Stoer, weids
en transparant. Dit landschap wordt bepaald door polders en
dijken, dooraderd door de rivier de Mark, geflankeerd door het
Hollands Diep. Hier beleeft men de ruimte, kan men ver van
zich afkijken, ziet men wolkenluchten hoog overdrijven. Dit is
een man-made, stelselmatig ingericht en ingedeeld, monumen
taal landschap. De Mark vormt hiervan de min of meer natuur
lijke begrenzing.
^ Het landschap van de stad. Hier wordt de oorspronkelijke land
schappelijke onderlegger ‘overruled’ door de (nabijheid van de)
stedelijke ontwikkeling. Het silhouet van de stad en alles wat
daaraan is verbonden, van bedrijventerreinen tot logistiek ap
paraat, inclusief snelwegen, spoorlijnen en geluidsschermen,
tekent het landschap. Dit is het meest dynamisch landschap,
waar de ontwikkeling meer ‘foot-loose’ heeft plaatsgevonden
en wat wordt gekenmerkt door visuele drukte.
^ Het landschap van het zand. Dit is een organisch ontwikkeld
landschap, getekend door een bescheiden reliëf, dooraderd
door kleine beeklopen en turfvaarten. Dit biedt een overwe
gend kleinschalig landschap met een fijnmazig mozaïek van akkercomplexen, natuurgebieden, (boom)kwekerijen, dorpen en
buurtschappen. Dit is een meer ingetogen, subtiel landschap,
het landschap van de kleine maat, van geborgenheid.

Bijzondere landschappelijke eenheden
Binnen deze drieslag zijn twee bijzondere landschappelijke eenhe
den aanwezig:
^ De overgang tussen het landschap van de zeeklei en het dekzand wordt gemarkeerd door het Markdal. Ten noorden van
Breda vormt de Mark een echte rivier. Aanvankelijk stond de
Mark in open verbinding met de zee en hebben er vele over-

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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stroming plaats gevonden. Tussen de Mark en het zandplateau
lagen tal van ‘beemden’, natte veengronden in beek- en rivier
dalen die bij boeren in gebruik waren als hooiland en waren
ongeschikt voor bebouwing. Restanten van deze beemden
zijn nog steeds aanwezig waar het projectgebied het Markdal
doorkruist. In 1968 is begonnen met de ‘normalisering’ van de
Mark: bochten werden afgesneden, de rivier werd aanzienlijk
verbreed en uitgediept en er werden stuwen gebouwd. Echter
zijn de openheid en het onbebouwde karakter van het Markdal
nog steeds als landschapskarakteristiek aanwezig.
De Baronie. Breda was lange tijd een belangrijke Oranjestad.
De aanwezigheid van de Oranje Nassau’s heeft de stad rijk
dom en grandeur gebracht, maar was ook van direct invloed op
de ontwikkeling van de omgeving. Willem III heeft grote delen
van de Baronie laten aanplanten, waaronder ook het Mastbos/
Trippelenberg. Nu is dit een bijzonder wandelgebied met eeu
wenoude bomen, indrukwekkende lanen en mooie doorkijkjes.
Langs de Aa of Weerijs zijn meerdere natuurontwikkelingspro
jecten uitgevoerd. Het totaalbeeld levert een waardevol gedifferentieert landschap op.

Landschap van de nieuwe tijd
Daarnaast wordt dit gebied gekenmerkt door de nieuwe tijd. A16
en HSL vormen, tezamen met de begeleidende geluidsschermen
en beplantingen, een sterke infrastructurele bundel die als auto
nome toevoeging over het onderliggend landschap zijn geprojec
teerd.
Deze bundel vormt als schakel tussen Antwerpen en Rotterdam
tevens de ‘poort tot Nederland’. Dagelijks maken tienduizenden
mensen gebruik van deze bundel, passeren zij via deze bundel het
onderliggende en aanliggend landschap.
Het complex van Moerdijk met zijn talloze lampjes of de zacht aan
gelichte HSL brug over het Hollands Diep dragen bij aan het beeld
van ‘de nieuwe tijd’ evenals de Amercentrale bij Geertruidenberg
met haar web aan hoogspanningsmasten die van verre zichtbaar
zijn. De Amercentrale wordt in de toekomst gesloten waardoor een
deel van de regionale energiebehoefte langs andere ingevuld dient
te worden.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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Analyse snelweg A16

KLAVERPOLDER

afslag Lage Zwaluwe/
Zevenbergschen Hoek

ZONZEEL

afslag Breda Noord/
Prinsenbeek

PRINCEVILLE

afslag Breda/Rijsbergen

woningbouw

GALDER

bedrijven
geluidswal
beek
tankstation
kruising secundaire infra
afslag De Mosten/Douane
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2.3 De beleving van het
landschap in twee snelheden

Het Hollands Diep en de HSL-brug
over dit water ontstijgen de regionale
betekenis, zij zijn tezamen op nationaal
niveau van een welhaast iconische be
tekenis voor het landschap van de Ne
derlandse Delta.
De gebruikers van de A16, het spoor en
de HSL beleven het landschap en de
omgeving met een snelheid variërend
tussen de 80 en 130 (en zelfs meer
dan 200) kilometer per uur. Omwonen
den, recreanten en werkenden beleven
het landschap met een lagere snelheid
van +0 tot 80 kilometer per uur. Het
verschil in beleving door bewoners of
passanten is groot, de beleving van de
aardappelrooier is essentieel anders
dan die van de persoon achter het stuur
van de BMW of de HSL reiziger die van
zijn trip naar Parijs terugkeert.

Het landschap bezien vanaf de A16
(hoge snelheid)
Het gebied wordt dagelijks door vele
tienduizenden weggebruikers en trein
reizigers gepasseerd en vanaf snel
weg of spoor beleefd en ervaren. Door
de aanwezigheid van geluidswerende

voorzieningen is over grote lengten het
zicht op de weg en de HSL gericht.
Waar men wel zicht op het landschap
heeft maakt de snelheid dat de bele
ving op hoofdlijnen plaatsvindt.
Het traject Hazeldonk - Hollandsch
Diep kent over een lengte van 28 km
vier knooppunten en 4 afslagen.
De kaart op blz 20 geeft aan waar aan
de A1 6 woningbouw of bedrijvigheid
grenst, waar de A1 6 een beek of se
cundaire infrastructuur kruist en waar
de weg door geluidsschermen wordt
geflankeerd.
De overzichten op blz 20 t/m blz 23
tonen, met dank aan google earth, het
zicht vanaf de A16. Op hoofdlijnen zijn
vanaf de A16 van noord naar zuid drie
sferen te onderscheiden:
^ het noordelijk deel, dit biedt met
name naar het westen nog zicht op
het Brabant van de kleipolders en
de technologie van Moerdijk;
^ het middendeel, gedomineerd door
de nabijheid van de stad met ge
luidsschermen en een select aantal
gebouwen dat zich toont naar de
weg (Landmacht, IKEA);
^ het zuidelijk deel, waar men nog het
mozaïek van het zand ervaart.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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Zichten vanaf de A16 in westelijke richting
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Landschap van 2 snelheden

snelweg-hoge snelheid
zeeklei-lage snelheid
stad-lage snelheid
coulissen-lage snelheid
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Het landschap van binnenuit erva
ren (lage snelheid)
Een schaalniveau lager is binnen deze
drie sferen een ruimtelijke verscheiden
heid aanwezig, denk aan zichtlijnen,
steilranden, waterlopen en erfgoed.
Deze meer specifieke gebiedskenmerken vallen voor de snelle weggebruiker
weg, maar bieden de langzame passant
een veelheid aan detailinformatie en
daarmee houvast voor de eigen plaats
bepaling in ruimte en tijd.
Het studiegebied is de dagelijkse leef-,
woon- en werkomgeving van de men
sen die in het gebied wonen, werken en
recreëren.
Grote delen van het stedelijk gebied
van Breda en Etten-Leur, alsmede de
gehele kernen van Zevenbergschen
Hoek, Langeweg, Lage Zwaluwe, Wa
genberg, Terheijden, Prinsenbeek, Ef
fen, Ulvenhout en Galder liggen in het
studiegebied.

Naast woongebied is het ook werk
gebied, met industriegebied Moerdijk
aan het Hollands Diep, de land- en
tuinbouw, het kwekerijgebied rond
Rijsbergen, en recreatieomgeving. Het
gebied is zowel voor de grote water
sport (Lage Zwaluwe) als de kleine wa
tersport (Mark en Leurse Haven) van
betekenis en nodigt uit voor extensie
ve, op natuur- en landschapsbeleving
gerichte vormen van recreatie. Het ge
bied kent een wijd vertakt netwerk aan
fiets- en voetpaden. Het Mastbos en
Liesbos zijn monumentale wandelbos
sen. Naast droge natuurgebieden is
het gebied rijk aan natte natuurgebie
den als het Haagse Beemdenbos. Het
herstelde beekdal van de Bovenmark
met kasteel Bouvigne als cultuurhisto
risch topstuk en het beekdal van Aa of
Weijers zijn zowel als recreatief uitloop
gebied als uit het oogpunt van natuur
van grote waarde.
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2.4 Conclusie

Opvallend is dat de A16 niet dominant
in het landschap aanwezig is, van af
stand is de weg noch de HSL-lijn goed
zichtbaar.
Op het niveau van het studiegebied als
geheel biedt het regionale onderscheid
in ‘klei-stad-zand’ en de differentiatie
die binnen deze 3 eenheden goede
aangrijpingspunten voor de ruimtelijke
ontwikkeling van een energielandschap.
Dit wordt in B.2 in een energiematrix
nader toegelicht en uitgewerkt.
Rijdend over de A16-HSL zelf staat
de herkenbaarheid van dit onderscheid
echter onder druk. Bij 120 en 130 km/h
is dit onderscheid in het landschap in
toenemende mate alleen voor de ken
ner nog waarneembaar.
Als gebruiker van de A1 6 is het meer
het snelweglandschap zelf dat er
varen wordt en in mindere mate het
landschappelijke
onderscheid
van
Noord-Brabant.

structurele bundel dat het de vraag is
in hoeverre men zich bij de doorontwikkeling van de zone direct langs de weg
(de 1 km zone) tot energielandschap
door het onderscheid klei-stad-land
moet laten leiden.
Vooralsnog lijkt het kansrijker om de
zone direct aan de A16-HSL (het land
schap van de hoge snelheid) van Hazeldonk tot Hollands Diep als eigentijds
en autonoom snelweg- en energielandschap te ontwikkelen.
In het omliggende landschap (het land
schap van de lage snelheid) van de
A1 6 kan het onderscheid binnen de
drie eenheden (zand, stad, klei) en de
differentiatie binnen deze eenheden
goede aanknopingspunten aanleveren
voor de ontwikkeling van een
nieuw energielandschap.

Waar de A16 vanuit het landschap niet
van grote afstand herkenbaar is, is ze
dat voor de gebruiker wel. A16 en HSL
vormen (tezamen met hun geluidsscher
men en beplantings-structuur) voor de
gebruiker een dermate dominante infra
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3. BEELDKWALITEITSVISIE
Het windplan nader bekeken

‘
Ç

windmolens per 31-12-2009
J concentratiegebieden

__ | vrijwaïingsgebieden (voorstel)
inpassingsgebieden

De concentratie- en vrijwaringsgebteden in Nederland
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Provinciaal zoekgebied voor windturbines, bron: Verordening Ruimte 2014
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3.1 Windpark A16: een complexe opgave
een uiteenzetting van de verschillende aspecten

Het nationaal energiebeleid richt zich in Nederland op energiebesparing en op de verduurzaming van de energie die wel wordt gebruikt. Energiebesparing kan door efficiën
ter met de energie om te gaan, door het sluiten van energiestromen en het benutten van
restwarmte. Verduurzaming heeft betrekking op de toepassing van energie uit herwinbare energiebonnen, denk aan energie uit wind, zon, water, biomassa of aardwarmte. Door
een variatie in energiebronnen toe te passen kan worden voorkomen dat men eenzijdig
van een bepaald type energie afhankelijk wordt en kan ook het energiepotentieel op
timaal worden benut. Voor de korte tot middellange termijn is het realiseren van wind
molens op land essentieel voor het behalen van de doelstellingen voor de opwekking
van duurzame energie. Energie uit wind is vooralsnog uit het oogpunt van energieleve
rend vermogen, economisch rendement en ruimtebeslag zeer efficiënt. Hiermee kunnen
binnen een relatief korte termijn ‘grote slagen' worden gemaakt. Initiatieven gericht op
opwekking van windenergie passen in de ogen van het rijk met name goed in industriële
omgevingen (werkgebieden) danwel wanneer ze gekoppeld zijn aan lijninfrastructuur.
De provincie Noord-Brabant zet in op een transitie naar een energie-efficiënte samen
leving, die op termijn grotendeels duurzaam wordt voorzien in de eigen energiebehoefte.
Het perspectief van het energiebeleid is gericht op lange termijn doelen waarbij de duur
zame energietransitie kansen voor de Brabanders en de provincie oplevert.
De Regio West-Brabant geeft aan dat duurzaamheid en een duurzame energieontwikkeling randvoorwaarden zijn bij alle bestuursopdrachten. De betrokken gemeenten heb
ben ieder hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Moerdijk bijvoorbeeld wil dat in 2030
300Zo van de totale energiebehoefte binnen de gemeente wordt verkregen uit windener
gie. Daarnaast kan de ontwikkeling van windenergie in de A16-zone de regionale eco
nomie een stimulans verschaffen. Voor nu is de opgave om geschikte locaties te vinden
voor het ontwikkelen van windenergie.
Naast de politieke ambitie spelen tal van andere factoren een rol. Tezamen maken zij
deze opgave uitzonderlijk complex. De volgende paragraven inventariseren de verschil
lende aspecten met als uiteindelijk doel in de A16 zone een windpark te realiseren dat
aansluit op de verschillende schaalniveaus, past in de ruimtelijke karakteristieken van
het landschap en een eerste stap vormt in de ontwikkeling van een veelzijdig energielandschap A16.

Ambitie ruimtelijke kwaliteit en landschap:
Wat betreft de ontwikkeling van windparken in de regio hebben het rijk en de provincie
uitgesproken een groot gebaar op prijs te stellen. Bestaande opstellingen volgen ieder
lokale principes waardoor het totaalbeeld versnipperd kan raken. Langs de A16 wordt nu
de kans gegrepen een groter, meer samenhangend windpark te creëren wat aansluit bij
de ambities van de ontwikkeling van een energielandschap.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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3.1.1 Vier gemeenten: gezamenlijke ambitie, verschillende belangen

Het tracé van de A16 bestrijkt het grondgebied van vier gemeenten: Drimmelen, Moerdijk,
Breda en Zundert. Deze gemeenten hebben als gezamenlijke ambitie ‘de ontwikkeling van
100MW windenergie langs de A16’. Echter, iedere gemeente heeft zijn eigen lokale belangen
bij de verdere uitwerking en realisatie van het windpark. Zo hebben een aantal dorpsgemeen
schappen al aangegeven niet volledig ingesloten te willen worden door windmolens. Ook heb
ben gemeenteraden in het verleden voorkeurslocaties en uitzonderingsgebieden aangewezen.
Gemeenten en provincie hebben verschillende ideeën over hoe de energielandschap vorm dient
te krijgen. Bij de betrokken gemeenten leeft de wens om in gelijke mate te delen in lusten
en lasten. Daarnaast is de wens uitgesproken om tot een ‘social return’ of sociale teruggave te
komen. Dit houdt in dat minstens een deel van de revenuen van de windmolens terug moeten
vloeien naar de streek.
Niet alleen de ruimtelijke en landschappelijke aspecten zijn van belang, ook de sociale en po
litieke aspecten vereisen aandacht. Hieronder worden in het kort algemene punten van aan
dacht weergegeven.

Aandachtspunten voor de verdere
planvorming:
^
^
^
^

Gezamenlijke ambitie voor de ontwikke
ling van de A16 als energielandschap.
Aandacht voor de wensen van de lokale
gemeenschappen
Wens van de gemeenten om te voorzien
in een gelijk aandeel van lusten en lasten.
Wens van de gemeenten om te voorzien
in sociale teruggave.

Drimmelen

Moerdijk

ROTTfROAM

Muttlifls

4009 vliet

I mCjn

Ridderkerk

Gelderland
NIJMCCC

Zmjrxlreehl

Wijchen

Breda
Meesder
Geetrruidenlwrg

Ooitet hout
Sc*»jndel Verhel
BREDA
Noord Brabant

TILBURG
Noord-Brabant

Roosendaal
S«/gen op Zoom

EINDHOVEN

Zundert

tanal

VaNtenswaard

bestaande windmolens in Noord Brabant, bron: Windenergienieuws
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bestaande windmolens nabij het plangebied

3.1.2 Een uitgestrekt projectgebied

We hebben te maken met een projectgebied wat zich uitstrekt van Hollands Diep tot Hazeldonk,
van de grens met Zuid-Holland tot de grens met België. Dit tracé van ruim 30 kilometer
doorsnijdt tal van landschappelijke structuren, zoals het zeekleigebied, het Markdal, de rand
van het stedelijk gebied Breda en het landschap van het dekzand.
De opgave is hoe om te gaan met deze verscheidenheid en tegelijkertijd te zoeken naar een
herkenbare samenhang langs het gehele tracé.
Daarnaast vergt de opgave een visie op de positie van windenergie samen met de infrabundel
A16/HSL ten opzichte van het onderliggend, historisch gegroeide landschap. Wil men de
infrabundel A16/HSL samen met windenergie aan laten sluiten bij het onderliggend landschap
of streeft men het contrast na en wil men juist de autonomie van beide als eigentijdse toevoeging
aan het landschap tot expressie brengen? De infrabundel A16/HSL is ontworpen als autonome
toevoeging aan het landschap met een eigen logica en vormgeving. Het energielandschap zal
aansluiting moeten vinden bij deze autonome positie van de A16/HSL. De vraag is of het
windpark dit ook letterlijk dient te doen om daadwerkelijk beleefd te worden als onderdeel van
het gehele energielandschap.
Wat betreft windenergie is het plangebied nog grotendeels een blanco vel. De directe omgeving
is dat echter niet. Bij Zundert - Meer (België), Moerdijk, Halderberge en Etten-Leur staan al
opstellingen. Deze zijn al van ver zichtbaar en kunnen in de beleving met de windenergie langs
de A16 gaan interfereren, zoals dat ook omgekeerd het geval zal zijn. Het is van belang dat
deze nieuwe ontwikkeling afstemming zoekt met de bestaande windparken in de omgeving om
tot een regionaal consistent beeld te komen.

Aandachtspunten voor de verdere planvorming:
^

Ontwikkelen van een samenhangend beeld (concept) van Hollands Diep
tot Hazeldonk in relatie tot de onderliggende landschapsstructuren.
Aansluiting van het windpark bij het autonome karakter van de infrabun
del A16 - HSL.
Afstemming met de windparken in de directe omgeving
„,;p
om tot een regionaal consistent beeld te komen.

infrabundel
A16/HSL

België
dekzand

markdal
zeeklei
Landschapsplan A16/HSL:
de autonome ligging van de infrabundel
Hollands Diep
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3.1.3 Tweedeling in beleving: hoge én lage snelheid

Wat betreft de belevingskwaliteit van het windpark is er een tweedeling te onderscheiden.
Ten eerste is er de beleving van het windpark vanuit de hoge snelheid door de weggebruiker
van de A16 en de treinreiziger op het HSL-traject. Deze beleving wordt bepaald door de
schaal van het windpark en de mate van samenhang met de infrabundel A16 - HSL. Daarbij
spelen onder andere aspecten als vides en lineariteit met de bundel een rol. Een kwaliteit be
horende bij de beleving vanuit de hoge snelheid is de mogelijkheid om je ‘door' het windpark
te begeven, hetgeen een extra dimensie toevoegt aan de beleving.
Daarnaast is er de beleving van het windpark vanuit de lage snelheid. Hiertoe behoort het on
derliggend lokale netwerk van kernen, dijken en wegen. Met een lagere snelheid en dus een
ander perspectief worden kwaliteiten van het windpark door afwijkende aspecten bepaald.
Het landschap van de lage snelheid maakt deel uit van de dagelijkse leefomgeving van de lo
kale gemeenschappen en zal worden beoordeeld op de invloed die het windpark heeft op de
lokale en regionale openheid, op het landschapsbeeld en op de aantasting dan wel aanslui
ting bij karakteristieke structuren en patronen in het landschap. Speciale aandacht behoeven
de dorpsgemeenschappen die reeds hun zorg hebben geuit over insluiting door windenergie.
Eveneens dient er te worden gewaakt voor karakteristieke dorps(ge)zichten.

Aandachtspunten voor de verdere planvorming:
^

^

^

Belevingskwaliteit vanaf de hoge snelheid is afhankelijk van
de schaal van het windpark en de mate van samenhang
met de infrabundel A16 - HSL.
Belevingskwaliteit lage snelheid heeft betrekking op de
openheid van het landschap, relatie tot karakteristieke
structuren.
Speciale aandacht voor karakteristieke dorps(ge)zichten.

bestaande opstellingen Hazeldonk
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opstelling nabij Etten-Leur

3.1.4 Een tweeledige opgave: lage of hoge turbines

Tenslotte wordt de planvorming beïnvloed door de keuze van het type windmolen. Er zijn twee
opties in beeld voor wat betreft de keuze van het type windmolen: de ‘lage’ en de ‘hoge’ variant.
Uitgangspunt is om minimaal 100 MW aan capaciteit te plaatsen. De uiteindelijke vorming van
het plan is afhankelijk van de keuze voor de ‘lage’ windmolens met een maximale tiphoogte van
180 meter, met een opbrengst van 2.5 MW per turbine of voor de ‘hoge’ windmolens met een
maximale tiphoogte van 210 meter, en een opbrengst van 4.0 MW per turbine
Een definitieve voorkeur voor het toe te passen type turbine is nog niet uitgesproken waardoor
bepaalde opstellingsprincipes een ‘lage’ en een ‘hoge’ variant kennen. Dit onderscheid is van
grote invloed op de ruimtelijke impact en daarmee de landschappelijke beoordeling van de
afzonderlijke varianten. Dit speelt met name in het benodigde aantal turbines van beide turbinevarianten.

Aandachtspunten voor de verdere planvorming:
*
*

Wat betreft de keuze van het type windmolen zijn twee op
ties in beeld: een ‘lage’ en een ‘hoge’ variant.
Dit onderscheid in turbines heeft grote invloed op de ruim
telijke impact van het windpark.

laag:
180m

Turbinespecificaties
van de lage variant

dak: 104m
naald:180m

laag: 40 turbines van ieder 2.5MW

hoog:
210m
Turbinespecificaties
van de hoge variant

hoog: 25 turbines van ieder 4.0 MW
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3.2 een samenhangend totaalconcept
het energielandschap van de A16/HSL

Beeldkwaliteit van het landschap is gebaad bij heldere en leesbare concepten voor de
toevoegingen van windenergie. In het geval van het projectgebied A16 vormt het een
uitdaging om met alle wetmatige beperkingen en de verschillende landschapsstructuren
te komen tot een eenduidig energielandschap. Door het nieuwe windpark aan te laten
sluiten op de structuur van de A16-HSL wordt een eerste stap gezet in het ontwikke
len van het energielandschap, een landschap van de nieuwe tijd. Het energielandschap
bevindt zich op het hele Brabantse deel van de A16 en strekt van Hollands Diep tot Hazeldonk. Het is belangrijk dat het energielandschap over het gehele traject als zodanig
te beleven is. De volgende kernwoorden karakteriseren het samenhangend totaalcon
cept voor het energielandschap van de A16: autonoom, leesbaar, herkenbaar en flexibel.

3.2.1 Autonoom
Door de windmolens te clusteren in een zone van 1km ter weerszijden van de A16/HSL
richten ze zich sterk op deze infrabundel en vormen hiermee een nieuwe laag in het
landschap. Deze is autonoom en richt zich niet primair op het onderliggende landschap.
Het projectgebied doorsnijdt van noord naar zuid verschillende landschapstypologieën.
Door de beperkte breedte van het projectgebied en veelheid aan wettelijke beperkingen
is het niet mogelijk een samenhangend concept te koppelen aan deze landschapstypo
logieën. Daarnaast is de schaal van de huidige generatie windturbines moeilijk verenig
baar met de schaal van het landschap. Enkel structuren op het hoogste schaalniveau
kunnen aansluiting maken met deze grote turbines.

3.2.2 Herkenbaar
Een krachtig concept maakt het ontwerp minder gevoelig voor “ruis” uit de omgeving en
voorkomt versnippering van het landschapsbeeld mede gevormd door het energieland
schap. Deze vormt een nieuwe, als zodanig herkenbare laag in het landschap. Per
voorgestelde ontwerpvariant dient te worden gekeken wat een krachtig concept inhoudt
en welke ontwerpprincipes hierbij horen. Deze kracht of herkenbaarheid is afhankelijk
van de gekozen verhaallijn voor de verschillende ontwerpvarianten voor het energielandschap.

3.2.3 Leesbaar
De leesbaarheid van het plaatsingsconcept wordt bepaald door de belevingswaarde.
Deze waarde is sterk afhankelijk van positie en de afstand die de waarnemer heeft ten
opzichte van het windpark A16. De fietser op de Achterdijk in Zevenbergen heeft een
compleet ander beeld van het windpark dan de automobilist die over de A16 naar Rot
terdam rijdt.
Op macroschaal (circa +5km) zal de vorm van het projectgebied en de projectdoelstelling (100MW) voor beide een nieuw energielandschap opleveren. Deze kwaliteit is voor
beide gelijkwaardig .
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De mesoschaal (circa 5 tot 0,5km) genereert de specifieke belevingskwaliteiten zowel
voor de hoge als de lage snelheid. Wettelijke beperkingen en de complexiteit van de op
gave maken de realisatie van 1 of enkele grote turbineconcentraties moeilijk haalbaar.
Daaruit volgt dat opstellingen van verschillende turbines over het hele projectgebied
gespreid dienen te worden, uiteraard rekening houdend met de wettelijke beperkingen.
De belevingskwaliteit wordt hierbij bepaald door een logische en zelfstandig leesbare
verdeling van verschillende turbineconcentraties: de opstellingsprincipes (zie later).
Daarnaast is de helderheid
en leesbaarheid van een
concept is ook afhankelijk
van eventuele interferentie
met overige parken in de di
recte omgeving.

3.2.4 Flexibel
Door de complexiteit van de
opgave is er geen duidelijk
beeld van de wijze waarop
het windpark als geheel ge
realiseerd zal worden. Daar
om is het is van belang dat
het ruimtelijk concept een
realisatie in stappen toe
laat. Met een duidelijk eind
beeld voor ogen, wordt het
concept voor de gebruiker
van het landschap duide
lijker naar gelang het park
zich ontwikkelt. Echter elke
tussenfase dient autonome
kwaliteit te hebben.
Daarnaast leert de praktijk
dat opstellingsprincipes die
enige flexibiliteit toelaten
voor lokaal maatwerk vaak
uitkomst bieden aan loka
le belangen vanuit de ge
meenschap.

Flexibel
exibe.

Leesbaar
eesbaar

Autonoom

Herkenbaar

1 km

1 km

concept: A16/HSL als energieboulevard
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3.3 landschappelijke uitgangspunten
principes voor een kwaliteitsvol totaalconcept energielandschap A16

De voorgaande thema’s worden in dit hoofdstuk verder specifiek gemaakt en resulteren
in een set met principes (blauwe tekst) voor de ontwikkeling van een windpark met een
hoge landschappelijke kwaliteit. Deze vormen samen met de landschappelijke analyse
de basis voor een aantal van de MER beoordelingscriteria en vormen daarmee een
belangrijk onderdeel van het beoordelingskader. Onderstaande aspecten worden nader
toegelicht om te komen tot de landschappelijke uitganspunten voor de uiteindelijke be
oordeling :
1. Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling
2. Leesbaarheid vanaf de hoge snelheid, belevingswaarde vanaf de infrabundel
3. Invloed op de beleving vanaf de lage snelheid, belevingswaarde vanuit de om
geving
4. Mogelijkheid tot een relatie met de A16 en een nieuw energielandschap
5. Gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde
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3.3.1 Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling

Een windpark met een herkenbare configuratie maakt hem leesbaar. Vaak betreft dit
een samenspel van compacte clusters, met uitzondering van lijnen. Het vormt een dui
delijke en interessante totaalopstelling in het landschap en voegt hiermee een nieuwe
laag toe aan het landschap. Om tot landschappelijk interessante configuraties te komen
wordt een aantal algemene plaatsingsprincipes (nadere omschrijving in hoofdstuk 3.4)
gehanteerd.
Ook doet een heldere totaalopstelling geen afbreuk aan de leesbaarheid van het om
ringende landschap. Maat en schaal van de huidige generatie windturbines resulteert in
een nieuwe laag in het landschap en staat daarmee los van dit omringend landschap.

De volgende principes geven invulling aan de configuratie en herkenbaar
heid van het windpark:
*

^

•

^

De toepassing van zo compact mo
gelijke clusters heeft de voorkeur
aangezien deze leesbaar/herken
baar zijn vanuit verschillende stand
punten.
Het voorkomen van incidenten
draagt bij aan de leesbaarheid van
het plaatsingsconcept.
Er dient voldoende onderlinge af
stand te worden gehanteerd om in
terferentie te voorkomen tussen de
afzonderlijke opstellingen.
Voorkomen van interferentie met
overige parken in de omgeving.

mm.
afstand

min.
afstand

— incidenten
niet gewenst

Bovenstaande is de confuguratie carré schema
tisch verbeeld. De leesbaarheid van deze con
figuratie hangt af van een minimale onderlinge
afstand tussen de carrés.
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3.3.2 Leesbaarheid vanaf de hoge snelheid, belevingswaarde vanaf de
infrabundel
De komst van windpark A16 beïnvloed de ruimtelijke kwaliteit op regionaal en op lokaal
schaalniveau. Bij de afweging van het effect ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit speelt
het gekozen referentiekader een rol. Vandaar dat de ruimtelijke kwaliteit beschreven wordt
vanuit het gezichtspunt van de weggebruiker op de A16, èn vanuit gezichtspunten in het
omringend landschap.
De ruimtelijke kwaliteit voor de weggebruiker van de A16 speelt vooral op het schaalniveau
van het gehele tracé; de weggebruiker ervaart het windpark, de samenhang van de turbines
binnen het windpark en het doorsneden landschap met hoge snelheid. Dit betekent dat
details en lokale verschillen (landschap en/of configuratie) altijd in relatie tot de kwaliteit
van het gehele tracé worden bekeken.
Voor de weggebruiker is belangrijk hoe het windpark zich verhoudt tot de omgeving (1), of
het windpark te ervaren is als één geheel (2), en of het autonome karakter van het windpark
herkenbaar is (3). Bij de beoordeling van de belevingswaarde vanuit de weggebruiker zal
vooral het tracé als geheel, van Hazeldonk tot het Hollands Diep, beoordeeld worden.

De volgende principes geven invulling aan de belevingswaarde vanaf de hoge
snelheid (A16):
*

^
^

Een windpark met een plaatsingsprincipe wat leesbaar is bij hoge snelheid heeft de
voorkeur.
De clusters van turbines mogen onderling verschillen maar zijn duidelijk familie van elkaar,
hoe duidelijker hoe beter.
De ontwikkeling van een bepaalde ritmiek tussen de opstellingen onderling draagt bij aan
de ruimtelijke beleving vanaf de A16/HSL.

principeweergave van een configuratie bestaande uit
principeweergave van een configuratie bestaande uitt één
één groot cluster waarbij het opstellingsprincipe
icipe minder
groot cluster waarbij het opstellingsprincipe duidelijk
duidelijk gekoppeld is aan de infrabundel
gekoppeld is aan de infrabundel
gewenst
Aniet gewenst

‘J..

principeweergave van een configuratie bestaande uit kleine
clusters die onderling van elkaar verschillen

X

niet gewenst
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principeweergave van een configuratie bestaande uit
kleine clusters die onderling familie zijn van elkaars/g.
ewenst

3.3.3 Invloed op de beleving vanaf de lage snelheid, belevingswaarde vanuit
de omgeving
Ook op het lokale schaalniveau heeft de komst van windpark A16 invloed op de bele
vingswaarde van het landschap. Hierbij draait het erom hoe het energielandschap zal
worden beleefd vanuit de omgeving, het landschap van de lage snelheid. Vanuit de om
geving wordt slechts een beperkt deel van het windpark waargenomen. De ruimtelijke
kwaliteit van het landschap wordt op dit schaalniveau voor een groot deel bepaald door
samenhang en context van dit lokale perspectief. De belevingswaarde beschrijft in dit
geval de zichtbare kenmerken van het landschap, zoals deze door de gebruiker vanuit de
omgeving wordt ervaren.
Beleving is subjectief en verschilt per persoon. Wel kunnen de effecten op visueel-ruimtelijke kenmerken die de beleving bepalen, worden beoordeeld. Openheid, zichtlijnen,
barrièrewerking etc. zijn bijvoorbeeld in sterke mate bepalend voor de waarneming en
beleving van het landschap en het windpark vanaf de lage snelheid. Voor de gezichtspun
ten vanuit de omgeving is de visueel-ruimtelijke samenhang van het gehele landschap
van belang, de openheid/beslotenheid, zichtlijnen, de dominantie van het windpark in het
beeld, belangrijke oriëntatiepunten of landmarks.
Daarnaast is het effect van het windpark op kenmerkende dorpsgezichten bepalend
voor de belevingswaarde. Belangrijk bij het dorpsgezicht is de afstand tussen turbine en
dorpskern. Wanneer deze afstand klein is zullen de turbines duidelijk zichtbaar zijn vanuit
de dorpskernen en het beeld van karakteristieke dorpspleinen overschaduwen. Virtueel
onderzoek heeft aangetoond dat deze afstand op zijn minst twee maal de wettelijke af
stand tot woonbebouwing dient te zijn.

De volgende principes geven invulling aan de belevingswaarde vanaf de
lage snelheid (omgeving):
-

'
m
m

Openheid en zichtlijnen zijn in sterke mate bepalend voor de waarneming en beleving
van het windpark in het landschap. Er dient daarom rekening gehouden te worden met
landschappelijk waardevolle vides.
Barrièrewerking door turbines dient in een open landschapsbeeld beperkt te blijven.
Aansluiting op, of versterking van landschappelijke structuren door opstellingen heb
ben de voorkeur.
Speciale aandacht voor karakteristieke dorpsgezichten. Turbines mogen niet domine
ren in het karakteristieke beeld van dorpsgezichten.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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V niet gewenst

Fictieve beeldcollage van het karakteristieke dorpsgezicht van Zevenbergschen
Hoek met een windturbine die in dit beeld te nadrukkelijk aanwezig is.
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Fictieve beeldcollage van het karakteristieke dorpsgezicht van Zevenbergschen
Hoek met een windturbine die in het beeld aanwezig is, echter niet dominant.

gewenst

Visualisatie van de variant Lange Lijnen Laag, vanuit de polder bij Langeweg. De onderlinge afstand
en de hoogte van de turbines in deze variant vormen een barrière in het open landschapsbeeld.

Visualisatie van de variant Lange Lijnen Hoog, vanuit de polder bij Langeweg. De onderlinge afstand en
de hoogte van de turbines in deze variant leiden minder tot een barrière in het open landschapsbeeld.

3.3.4 Mogelijkheid tot een relatie met de A16 en een nieuw energielandschap

Het windpark is een eerste stap in de ontwikkeling van het energielandschap A16. Om dit
concept kracht bij te zetten dient het windpark voldoende gekoppeld te zijn aan de infrabundel
A16-HSL en dient er een onderlinge samenhang te zijn tussen de opstellingen over een zo
groot mogelijke lengte van het tracé.
Een evenredige verdeling van de clusters/turbines over het gehele tracé dragen bij aan
de herkenbaarheid van de A16 als energielandschap. Ook een evenredige verdeling van
de clusters/turbines ten westen en ten oosten van de infrabundel zorgen voor een sterker
karakter.
Het energielandschap van de A16 wordt niet enkel gevormd door windenergie. In de nabije
toekomst zullen ook andere duurzame energiebronnen hier zijn plaats vinden en bijdragen aan
het energielandschap A16. Hiermee ontwikkelt de A16 zich als een boulevard van duurzame
energie. Herkenning van de A16 als energielandschap is hoe dan ook uitgangspunt.

De volgende principes geven invulling aan de koppeling van het windpark met
de A16:
*

^
^
^

^

Clusters dienen zoveel mogelijk binnen een
zone van 1 kilometer ter weerszijden van de
A16 gesitueerd te worden.
Plaatsingsprincipes parallel aan de infrabundel
hebben de voorkeur.
Plaatsingsprincipes die de logica van de snelweg
volgen hebben de voorkeur.
Er dient gestreefd te worden naar een evenredige
verdeling van de clusters tussen de oost- en
westzijde van de A16.
Er dient gestreefd te worden naar een evenredige
verdeling van de clusters tussen de noord- en
zuidzijde van het traject.

I

Clusters aan weerszijden van de A16, binnen
de 1km zone, parallel aan de infrabundel.

FFh

•ff

Principeprofiel infrabundel A16, windpark zoekt aansluiting bij de
evenwijdige structuur van de autonome kwaliteit van de A16-HSL.
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3.3.5 Gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde

Het plangebied strekt zich uit over vier gemeentes met diverse grondeigenaren
en ontwikkelaars als logisch gevolg. Allen hebben verschillende belangen en be
sluitvorming bevindt zich op verschillende locaties. Wanneer een plaatsingsconcept
stapsgewijs te ontwikkelen is, blijft het afbreuksrisico ten aanzien van ruimtelijke
kwaliteit beperkt. Plaatsingsconcepten die bij een stapsgewijze realisatie in elke
fase voldoende landschappelijke kwaliteit hebben verdienen de voorkeur.
Daarnaast eindigt de opgave ten aanzien van duurzame energie niet bij dit windpark. Het is aannemelijk dat in de toekomst nog meer windparken gerealiseerd
gaan worden, mogelijk ook in de omgeving van de A16. Wanneer plaatsingsprincipes beschikken over het adaptief vermogen om ook bij uitbreiding de aanwezige
landschappelijke kwaliteiten te behouden/ danwel te versterken hebben deze een
hoger toekomstwaarde. Dit beschrijft de aanpasbaarheid - adaptiviteit of flexibili
teit - van een gebied voor toekomstige ontwikkelingen. In het geval van windener
gie gaat het met name over de toekomstige invulling van de toenemende vraag
naar duurzame energie. Het spreekt voor zich dat er telkens opnieuw ontwerpend
onderzoek noodzakelijk is om de landschappelijke kwaliteiten te duiden.

De volgende principes geven invulling aan een gefaseerde ontwikke
ling en hebben invloed op de toekomstwaarde:
*

^

Kleinere clusters bieden meer flexi
biliteit wat betreft een gefaseerde
ontwikkeling.
Een concept wat met behoud van
ruimtelijke kwaliteit, toekomstige
ontwikkelingen in windenergie mo
gelijk maakt heeft de voorkeur.

fase 1

fase 2

Principe: het concept laat een gefaseerde
ontwikkeling toe, geen eindbeeld

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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3.4 opstelling/ordeningsprincipes
leesbare en consistente opstellingen

Om het windpark ruimtelijke kwaliteit te geven zijn ook principes nodig waaraan de ver
schillende clusters/lijnen moeten voldoen. Dit zowel binnen het cluster, als de clusters
onderling. Hiertoe zijn een aantal opstellingsprincipes weergegeven. De mate waarin op
stellingen voldoen aan deze principes leidt tot een betere landschappelijke beoordeling.
Gestreefd wordt naar een zo helder en leesbaar mogelijk landschapsbeeld.
Natuurlijk wordt de definitieve plaatsing mede bepaald door veel onzichtbare randvoor
waarden, zoals geluids- en veiligheidscontouren, grondeigendommen en contractuele
aspecten. Er moet echter voorkomen worden dat zogenaamde incidenten de herken
baarheid van de opstellingen en daarmee de leesbaarheid van het concept als geheel
verstoren.
We onderscheiden in deze paragraaf verschillende type opstellingen: de lijn, het raster
en de wolk. Verder worden er in deze paragraaf uitspraken gedaan over de precieze
plaatsing van turbines en welke principes gehanteerd dienen te worden.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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maximaal
200Zo afwijking

1.

2.

3.

4.

Een lijnopstelling bestaat uit minimaal 4 windmolens

20-30 meter
afwijking

maximaal
7x lotoidiameter

«---------------------------»

Onderlinge afstand tussen lijnopstellingen

niet gewenst

Lijnopstellingen met een korte onderlinge afstand
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gewenst

Lijnopstellingen met een grote onderlinge afstand

3.4.1 Ontwerpprincipes voor lijnopstellingen

^
^

^
^
^
^

Een lijn bestaat bij voorkeur uit minimaal 4 windmolens (3 bij uitzondering toegestaan);
de afstand tussen de windmolens mag niet te groot zijn (max 7x rotordiameter) om de lijn
als zodanig herkenbaar te houden en is bij voorkeur gelijk (maximale afwijking van 100Zo
ten opzichte van de gemiddelde onderlinge afstand in de rij);
binnen een lijn dienen hoogte en type van de windmolens gelijk te zijn;
knikken in de lijnen of verspringingen binnen lijnen zijn niet toegestaan;
scherpe hoeken tussen twee lijnfragmenten zijn niet gewenst;
wanneer er sprake is van meerdere parallel lopende lijnen dient er bij voorkeur voldoende
onderlinge afstand tussen de lijnen te zijn, minimaal 2km. Wanneer lijnen onderdeel zijn
van een grotere samenhangende compositie met afgestemde richtingen kan de onder
linge afstand mogelijk kleiner zijn.

niet gewenst

Lijnopstellingen met een korte onderlinge afstand

ewenst

Lijnopstellingen met een grote onderlinge afstand

gewenst

Knik in de lijnopstelling

niet gewenst

Verspringing binnen lijnen

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16

51

Plaatsingsprincipe wolkopstelling

Gelijkwaardige turbine afstanden

Voorkom lijnen van 3 windmolens recht achter elkaar in een wolk

minimaal 5 km

Werk met veelhoe
ken met oneven
aantal zijden.

5 zijden

Combinatie van veelhoeken
met oneven aantal zijden
geeft geen rechte lijnen
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3.4.2 Ontwerpprincipes voor wolkopstellingen

^
^
^

^
^
^

Een wolk bestaat idealiter uit minimaal 5 windmolens die ogenschijnlijk “ad random” over
het gebied zijn uitgezet;
lijnopstellingen van 3 windmolens achter elkaar dienen in een wolkopstelling voorkomen te
worden, dit kan door uit te gaan van een vijfhoek in plaats van een zeshoek;
binnen een wolkopstelling mogen hoogte en type windmolen niet afwijken, dit doet afbreuk
van de herkenbaarheid van de wolk als samenhangende eenheid en het te verkiezen rusti
ge landschapsbeeld;
compacte opstelling vanuit alle richtingen zijn gewenst (geen staarten);
onderlinge afstand tussen de turbines dient gelijkwaardig te zijn (onderlinge turbineafstand
maximaal 7x de rotordiameter);
de onderlinge afstand tussen twee wolkopstellingen dient bij voorkeur minimaal 5 kilome
ter te zijn om interferentie te voorkomen. Wanneer wolken onderdeel zijn van een grotere
samenhangende compositie kan de onderlinge afstand mogelijk kleiner zijn.

gewenst

niet gewenst

Wolkopstelling met staartvorming

Compacte wolkopstelling

ĨJg į,

gewenst

niet gewenst

Voorkomen van lijnopstelling binnen de wolk

Minimale onderlinge afstand tussen wolkopstellingen
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maximaal
200h afwijking

20-30 mete
afwijking
voorkom solitairen
aan een raster

Plaatsingsprincipe rasteropstelling

Onderlinge afstand tussen overige opstellingen

Een raster van 4 bij 2 molens wordt van
uit verschillende standpunten ervaren als 2
,ijnen in plaats van een raster

2 lijnen in plaats van een raster
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minimaal 5km

3.4.3 Ontwerpprincipes voor rasteropstellingen

^
^
^
^

^

Een raster bestaat idealiter uit minimaal 9 windmolens (3x3);
binnen eenzelfde raster dient de hoogte en het type van de windmolens gelijk te zijn, ook
de onderlinge afstand tussen de turbines dient uniform te zijn;
leesbare composities van rasters dienen zo compact mogelijk te zijn;
de onderlinge afstand tussen twee rasteropstellingen dient bij voorkeur minimaal 5 kilome
ter te zijn om interferentie te voorkomen. Wanneer verschillende rasters onderdeel zijn van
een duidelijk leesbare compositie is een kleinere onderlinge afstand toegestaan.
een raster verdraagt slecht onregelmatigheden wat ze kwetsbaar maakt voor incidenten.

6 zijden

V___________ V

combinatie van veelhoeken met even
aantal zijden geeft rechte lijnen

i \
\ z

\ z

Rasteropstelling met een honingraatpatroon

niet gewenst

Rasteropstelling met grote onderlinge afstand

ewenst

Compacte rasteropstelling
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3.5 obstakelverlichting
rust binnen het cluster en de configuratie
In relatie tot de luchtvaartveiligheid dienen windturbines te worden voorzien van obsta
kelverlichting vanaf een tiphoogte van 150m. Deze verlichting kan vooral tijdens het
donkere deel van de dag erg dominant overkomen in het nachtelijke beeld en daarmee
een rustig landschapsbeeld verstoren. De mate waarin en de manier waaarop obsta
kelverlichting dient te worden toegepast is sterk afhankelijk van normen en wetgeving.
Afhankelijk van opstellingsprincipe en grootte van het cluster gelden er andere regels.
Deze paragraaf geeft een overzicht van de meest actuele principes relevant voor de 11
varianten voor windpark A16.

De volgende windturbines in een windpark worden voorzien van obstakellichten:
^ Windturbines op de hoekpunten van het windpark.
^ Windturbines op de randen van het windpark, tenzij de maximale horizontale afstand
tussen twee windturbines voorzien van obstakellichten minder dan 900 meter be
draagt.
^ Windturbines welke in hoogte boven de omringende windturbines uitsteken.
^ Een lijnopstelling van twee of meerdere windturbines wordt in dit verband gezien als
een windpark.
Deze windturbines worden als volgt uitgerust met obstakellichten:
^ Voor de daglichtperiode: op het hoogste vaste punt een wit flitsend licht.
^ Voor de schemer- en de nachtlichtperiode: op het hoogste vaste punt een rood vast
brandend licht. Als alternatief mogen de windturbines op het hoogste vaste punt
worden voorzien van een rood flitsend licht.
^ In geval van windturbines met een tiphoogte van 150 meter of meer: Halverwege
de ondersteunende mast (gerekend vanaf de gondel)4, rode, vastbrandende lichten.
^ In geval van windturbines met een tiphoogte van 210 meter of meer: op circa op
1/3 en 2/3 hoogte van de ondersteunende mast (gerekend vanaf de gondel)5 rood
vastbrandende lichten.
^ Het aantal lichtarmaturen per niveau is zodanig dat de windturbine, dan wel het wind
park, vanuit elke vliegrichting waarneembaar is.
^ De verspreiding van het licht onder het horizontale vlak mag worden beperkt om
hinder op de grond te voorkomen.
^ Flitsende obstakellichten binnen een windpark worden onderling gesynchroniseerd.
Binnen een windpark flitsen zij gelijktijdig en gelijkmatig.

Beeldkwaliteitsvisie Windpark A16
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3.6 turbinespecificaties
rust en eenheid binnen het cluster

Het ontwerp van windturbines kan varieren in de masthoogte, rotordiameter, vormgeving
van de mastvoet, de kleurstelling en de vorm van mast, hub en rotor. De vormgeving van
turbines in een opstelling heeft effect op de beleving van het totaalbeeld van de configu
ratie van Hazeldonk tot Hollands Diep. Het gewenste beeld is een rustige en consistente
uitstraling binnen een cluster en de gehele configuratie. Het is daarom sterk wenselijk
om een zelfde turbine aan te wenden voor het hele windpark. Dit draagt sterk bij aan het
gewenste landschapsbeeld.
De variantenstudies voor het windpark
A16 maken onderscheid tussen plaat
sing van ‘hoge' en ‘lage' turbines. Het
is van belang dit onderscheid te maken
aangezien ze sterk kunnen verschillen
in beeld. Wat in een ‘lage' variant kan
overkomen als een barrière in het land
schap kan in de variant met een ‘hoge'
turbine juist niet het geval zijn.

laag:
150-1

hoog
180-

Turbinespecificaties van de lage en hoge variant

Ontwerpprincipes voor turbines langs de Energielandschap A16:
^
^
^
^

De verhouding tussen rotordiameter en ashoogte is bij voorkeur 1:1.
De kleur van de turbines is ingetogen, bij voorkeur wit of lichtgrijs.
Eventuele reclame is terughoudend en specifief vormgegeven.
Eventuele ‘branding' van het energielandschap A16 wordt terughoudend en
specifiek op de mast aangebracht, aangebracht aan de zijde van de A16.
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3.7 additionele landschappelijke ingrepen
ruimtelijke kwaliteit op het lage schaalniveau
Daar waar turbines geplaatst worden ligt er een kans het ontvangende landschap mee
te ontwerpen en hierdoor te versterken. Dit heeft vooral invloed op de beleving van loka
le routes en de directe leefomgeving.
Bovenop dit bestaande landschap wordt een nieuwe laag toegevoegd. Deze wordt ge
vormd door de windturbines die daarnaast ook aanvullende voorzieningen behoeven,
zoals: wegen, opstelplaatsen en inkoopstations. Uitgangspunt is om de turbine en bijko
mende voorzieningen zo veel mogelijk integraal te ontwerpen en aan te laten sluiten op
de lokale landschappelijke karakteristieken.
Naast deze puur noodzakelijke elementen ligt er tevens een kans voor functionele
meekoppelingen die van invloed zijn op de directe omgeving. Denk aan beplanting die
aansluit op landschappelijke structuren of die bijdragen aan de lokale biodiversiteit. Te
vens kan in geval van ligging langs een belangrijke recreatieve route een verblijfsplek
of iets dergelijks ingericht worden. Ook kan in geval van een wateropgave voor extra
waterberging worden gezorgd. Op deze manier wordt er nieuwe kwaliteit en betekenis
aan het landschap toegevoegd. Op volgende pagina's worden belangrijkste aandachts
punten betreffende dit aspect nader omschreven.

3.7.1 Toegankelijke ontsluitingswegen
De turbines worden bij voorkeur ontsloten vanaf een ontsluitingsweg parallel aan het
verkavelingspatroon.
^
^
^
^

De ontsluitingsweg heeft een ingetogen uitstraling.
De weg breedte is niet breder dan noodzakelijk, bij voorkeur half verhard aangelegd
(puinverharding) (asfaltverharding is altijd afgestrooid met Nederlands split).
Ontsluitingswegen zijn bij voorkeur toegankelijk voor fietsers en wandelaars en slui
ten aan op het bestaande recreatieve routenetwerk.
Het plaatsen van hekwerken worden vermeden/ is niet toegestaan.

3.7.2 De mastvoet ondergeschikt aan het landschap
De mastvoet wordt met zorg vormgegeven, ondergeschikt aan het landschap geplaatst.
^
^
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De voetafdruk van de turbine wordt zo beperkt mogelijk gehouden: ruimte voor opstelplaats en dergelijke worden zo compact mogelijk uitgevoerd.
De fundering van de turbine is geïntegreerd in de verharding rondom de mastvoet.
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^
^

Opstelplaatsen worden groen uitgevoerd door middel van een grasbetontegel.
Alle noodzakelijke objecten zoals bijvoorbeeld een trafo dienen aan het zicht ontrok
ken te worden en zoveel als mogelijk gebundeld.

3.7.3 Inkoopstations in samenhang ontworpen
De inkoopstations worden als een eenheid en ondergeschikt aan het landschap ontwor
pen.
^
^
^
^
^
^

Inkoopstations worden in samenhang ontworpen zodat ze één familie vormen.
De gebouwtjes zijn ondergeschikt aan het landschap, een terughoudende vormge
ving met ingetogen kleurgebruik is gewenst.
Bij turbines in het zeekleilandschap passen gebouwtjes die aansluiten op het groot
schalige, stoere en ingetogen karakter van het polderlandschap.
Bij turbines op het dekzand passen gebouwtjes die aansluiten op de kleinschalige,
half-open karakter van het coulissenlandschap.
Materialisering en vormgeving sluit aan op de energievoorziening van de HSL-lijn.
De gebouwtjes kunnen eventueel een recreatieve betekenis krijgen, voorbeelden
hiervan zijn uitkijkplatforms, zitelementen of informatievoorziening.

3.7.4 Het mee ontwerpen van het lokale landschap
De inzet van beplanting kan bijdragen aan de ontwikkeling van de karakteristieken van
het lokale landschap en het inpact van het windpark te milderen.
^

^

Op plekken waar molens veel invloed hebben op het beeld kan beplanting langs de
wegen en dijken worden verdicht om zo de visuale impact te verminderen en de
landschappelijke structuren versterken.
In het landschap van dekzand bestaat de kans om met kleine hoeveelheden
beplanting het beeld sterk te verbeteren.
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Bijlage 2
geven

Mogelijkheden om meerwaarde-creatie vorm te

Betrokkenheid lokale stichtingen

In iedere gemeente is een stichting opgericht die ervoor zorgt dat de opbrengsten van de windmolens
goed worden besteed. In overleg met inwoners, belangengroepen en ondernemers stellen zij daarvoor
een programma op. Voorbeelden van mogelijke initiatieven zijn een lagere energierekening voor
omwonenden, projecten voor woningisolatie of zonnepanelen, voorzieningen voor elektrische
deelauto's in de buurt of het verlagen van energielasten (en daarmee de contributie) van
sportverenigingen, met bijvoorbeeld ledverlichting of zonnepanelen. Ook bij de financiering van de
dorpsmolen kunnen inwoners meedoen. Zij kunnen bijvoorbeeld participeren in een windmolen door
obligaties te kopen.
Provincie regelt enkel dat maatschappelijke participatie is verzekerd: gemeenten en lokale stichtingen
voeren uit

Van belang is dat is afgesproken dat de provincie Noord-Brabant in het kader van dit inpassingsplan (het
ruimtelijk plan dat de nieuwe windturbines mogelijk maakt) enkel zorg draagt dat de betreffende
ontwikkelaars zich committeren aan de eis dat meerwaardecreatie plaatsvindt, zoals dat is afgesproken
in de Green Deal die ook door alle ontwikkelaars is ondertekend op 20 april 2017. Hierdoor ontstaat
voor alle ontwikkelaars een gelijk speelveld en is voor alle betrokken (burgers, gemeenten en
ontwikkelaars) op voorhand duidelijk aan welke eis voldaan moet worden.
De wijze waarop de meerwaardecreatie binnen een gemeente vorm wordt gegeven en de uitvoering
ervan is verder aan de betrokken gemeente, de betreffende ontwikkelaar en lokale stichting. De
provincie heeft hierin geen rol. Dat is ook vastgelegd in de Green Deal. Afgesproken is dat een
ambtelijke uitvoeringinstantie in het leven geroepen wordt om de gemeenten en de lokale stichtingen
bij te staan bij de verdere uitwerking en besteding van de ontvangen bijdragen van de ontwikkelaars.
Mogelij'kheid 1: 25% van het windpark in eigendom en beheer aan een lokale stichting
De eerste mogelijkheid is dat tussen de betreffende ontwikkelaar en een van de lokale stichtingen die
zijn opgericht een fysieke eigendomsoverdracht plaatsvindt. De ontwikkelaar draagt een kwart van zijn
nieuwe windturbines over aan de lokale stichting die vervolgens voor eigen rekening en risico de
exploitatie van deze windturbines op zich neemt. Concreet houdt dat in dat van elke vier nieuwe
windturbines in het windproject, één windturbine aan een lokale stichting wordt overgedragen. De
lokale stichting heeft dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld via crowdfunding (in de vorm van een
obligatielening) de burgers te betrekken en financieel mee te laten profiteren van de komst van het
windpark in de A16-zone. Ook kunnen de burgers (al dan niet via de zogenaamde postcoderoosregeling)
direct duurzame energie afnemen van het nieuwe windpark. Dit is het concept van de dorpsmolen.
Mogelij'kheid 2: vorming energiefonds dat beheerd en gebruikt wordt door lokale stichting
Een andere mogelijkheid is dat de ontwikkelaar zijn 25%-bijdrage voldoet in de vorm van een geldelijke
bijdrage waarmee een energiefonds wordt opgericht (fondsvorming). Het gaat dan om een fonds dat
wordt gevoed door een jaarlijkse bijdrage uit de exploitatieopbrengst van het windpark dat de
ontwikkelaar binnen de A16-zone mag realiseren. Dit fonds wordt opgericht en beheerd door de lokale
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stichting die hiermee energiebesparende maatregelen bij burgers thuis en andere vormen van
energieprojecten kan realiseren binnen de lokale gemeenschap.
Mogelijkheid 3: financiële deelneming à 25% in nieuwe windturbineopstelling door lokale stichting
Tot slot bestaat de mogelijkheid dat de lokale stichting voor 25% deel gaat nemen in het nieuwe
windpark. In dat geval zal de ontwikkelaar 25% van het aandelenbezit in de nieuwe
windturbineopstelling overdragen aan de lokale stichting. Met de dividendopbrengsten kan de lokale
stichting dan een energiefonds oprichten (fondsvorming, net zoals mogelijkheid 2). Met de bestedingen
uit het fonds wordt dan hetzelfde bereikt als in mogelijkheid 2.
Het verschil met de tweede mogelijkheid is dat in dit geval sprake is van (verplichte)
eigendomsoverdracht van het aandelenbezit alvorens de ontwikkelaar de bestemming toegewezen
krijgt (en omgevingsvergunning kan krijgen) voor het bouwen van nieuwe windturbines binnen de A16zone.
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