
GEMEENTE 
BESTEMMINGSPLANNUMMER 
SCHAAL VAN DE VERBEELDING 
STATUS PLAN 
DATUM TERVISIELEGGING ONTWERP 

:GOIRLE 
:NL.IMRO.0785.BP2017003Landgoed-vg01
:1:1000 
:Vastgesteld
:2 mei 2019 

DATUM VASTSTELLING : 
DATUM UITSPRAAK ABRS : 
DATUM INWERKINGTREDING : 
DATUM ONHERROEPELIJK : 
NAAM EN ADRES OPSTELLER : AGEL adviseurs 

Hoevestein 20b 
4903 SC Oosterhout 

GEMEENTE GOIRLE 

BESTEMMINGSPLAN LANDGOED LEIJVENNEN, Riel 



PLANTOELICHTING 



INHOUDSOPGAVE PLANTOELICHTING blz. 

1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 

1.1 Aanleiding en doel van het bestemmingsplan 5 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied. 5 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 6 

1.4 Bij het plan behorende stukken 6 

1.5 Leeswijzer 7 

2 HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING PLANGEBIED 8 

2.1 Historische ontwikkeling 8 

2.2 Ruimtelijke en functionele structuur 9 

2.3 Technische infrastructuur 10 

3 HOOFDSTUK 3 RUIMTELIJK BELEIDSKADER 11 

3.1 Rijk 11 

3.2 Provincie 13 

3.3 Gemeente 23 

4 HOOFDSTUK 4 THEMATISCHE BELEIDSKADERS 28 

4.1 Stedenbouwkundige uitgangspunten en welstand 28 

4.2 Archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg 33 

4.3 Woonvisie 35 

4.4 Groen 37 

4.5 Verkeer en parkeren 42 

5 HOOFDSTUK 5 MILIEUASPECTEN 44 

5.1 Milieuhinder en bedrijven 44 

5.2 Externe veiligheid 45 

5.3 Kabels, leidingen en straalpad 49 

5.4 Geluid 49 

5.5 Lucht 52 

5.6 Geur 52 

5.7 Bodem 55 

5.8 Natuur 56 

5.9 Stikstofdepositie 64 

5.10 M.e.r.-beoordeling 65 

5.11 Klimaatadaptatie 67 

6 HOOFDSTUK 6 WATER 70 

6.1 70 

6.2 74 

6.3 

Beleid 

Huidige situatie
Toekomstige situatie 76 

7 HOOFDSTUK 7. OPZET PLANREGELS 79 

7.1 Plansystematiek 79 

7.2 Hoofdstuk 1 van de regels: Inleidende regels 79 

7.3 Hoofdstuk 2 van de regels: Bestemmingsregels 79 

7.4 Hoofdstuk 3 van de regels: Algemene regels 81 

7.5 Hoofdstuk 4 van de regels: Overgangsrecht en slotregel 82 



8 HOOFDSTUK 8. UITVOERBAARHEID 83 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 83 

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 83 

Bijlagen 
1
2
3

5

6

7

8

Eindverslag inspraakprocedure voorontwerpbestemmingsplan ; 
Verslag overleg art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening; 
Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen"
'Quickscan Wet natuurbescherming Landgoed te Riel, Gemeente Goirle', AGEL 
adviseurs, d.d. 2 februari 2018,  met kenmerk 20160152-00/D03; 
‘Resultaten Wegverkeerslawaai ‘Rillaerse Baan’ en ‘Rielseweg’ te Goirle; 
‘Resultaten berekening stikstofdepositie met AERIUS Calculator’, d.d. 31 
oktober 2019;
‘Inrichtingsplan landgoed Leijvennen’, OSLO, d.d. 1 mei 2020 ; 
‘Beeldkwaliteit landschap & bebouwing, inrichtingsplan, onderhoud & beheer’, 
d.d. 1 mei 2020;
‘Verkennend bodemonderzoek landgoederen Riel’, RSK Netherlands, d.d. 24 mei 
2018, met kenmerk 514386.001;

4

9



5 

1 HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding en doel van het bestemmingsplan 
Initiatiefnemer Green2live wil ten oosten van de kern Riel een nieuw landgoed 
aanleggen van totaal ruim 15 hectare. Alle benodigde gronden voor het plan zijn 
in eigendom danwel in optie bij initiatiefnemer.  

Door Green2live is, als initiatiefnemer, een plan opgesteld, waarbij de 
kwaliteiten van het gebied ten aanzien van natuur en water kunnen worden 
opgewaardeerd passend bij de visie van de Provincie. De gronden worden 
opgenomen binnen de realisatie van een landgoed, waarbij het behoud en 
onderhoud van het gebied verzekerd is. 

Het ruimtelijk en functioneel kader van de percelen is bepaald in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2014’. In dit geldende 
bestemmingsplan zijn de bestaande functies positief bestemd. De gevestigde 
functies betreffen agrarisch grondgebied ( Agrarisch met waarden), bosgebied 
(Bos) en de aanduidingen ‘Hydrologisch waardevolle buffer’ en ‘Landschappelijk 
besloten’. Binnen deze bestemmingen is de realisatie van een landgoed met 
natuurontwikkeling niet mogelijk. 

De gemeente Goirle heeft in principe geen bezwaar tegen de voorgestane 
realisatie van een nieuw landgoed. Het nieuwe juridisch-planologische kader 
dient te worden bepaald in de vorm van een nieuw bestemmingsplan. De 
gemeente Goirle heeft derhalve samen met de initiatiefnemer besloten om voor 
de planontwikkeling een bestemmingsplan in procedure te brengen.  

1.2 Ligging en begrenzing plangebied. 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het noordelijke deel van het 
buitengebied van de gemeente Goirle en ligt nabij de kern Riel.  

De percelen waarop het nieuwe landgoed wordt gerealiseerd zijn kadastraal 
bekend als sectie K, nummer 883, 1055, 215, 217, 221, 234, 235, 240, 249, 255, 
645 en sectie F 1037 (eigendom gemeente Goirle). Alle hiervoor genoemde 
percelen hebben een gezamenlijke oppervlakte van circa 16 hectare. Op de 
volgende afbeelding is de ligging van de percelen weergegeven. 
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Figuur 1: Ligging en begrenzing van het plangebied 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 
Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan in werking treedt, 
gelden in het plangebied de volgende bestemmingsplannen. 

Bestemmingsplan Vastgesteld Inwerking Kroon / ABRS 
Buitengebied Goirle, herziening 2014 23-09-2014 23-12-2014

Buitengebied Goirle 09-12-2008 24-09-2009 20-04-2011

1.4 Bij het plan behorende stukken 
Dit bestemmingsplan bestaat uit drie delen: een verbeelding waarop onder meer 
de bestemmingen in het plangebied zijn aangegeven, planregels waarin de 
bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de op de verbeelding vermelde 
bestemmingen zijn opgenomen en deze toelichting waarin de achtergronden van 
het bestemmingsplan zijn beschreven. De verbeelding vormt samen met de 
regels het bindende deel van het bestemmingsplan.  
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In deze toelichting worden onder andere de keuzes die in het bestemmingsplan 
worden gemaakt nader gemotiveerd en verantwoord. Hierin staat ook 
beschreven wat het vigerend beleid inhoud en met welke (milieu)planologische 
aspecten rekening is gehouden.  

1.5 Leeswijzer 
Deze toelichting bestaat uit acht hoofdstukken. Na dit inleidende hoofdstuk, 
wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van het plangebied. Hoofdstuk 3 
gaat in op het ruimtelijk beleidskader van rijk, provincie en gemeente. Het 
thematische beleidskader komt aan de orde in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 
worden milieuaspecten behandeld. Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten. De 
opzet van de planregels wordt in hoofdstuk 7 beschreven, gevolgd door de 
uitvoerbaarheid in hoofdstuk 8.  
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2 HOOFDSTUK 2 BESCHRIJVING PLANGEBIED 

Voor het opstellen van een bestemmingsplan is het van belang dat de 
uitgangssituatie, ofwel de bestaande situatie, goed in beeld wordt gebracht. In 
dit hoofdstuk volgt een beschrijving van deze situatie door middel van een 
beschrijving van de historische ontwikkeling, de ruimtelijke en functionele 
structuur.  

2.1 Historische ontwikkeling 

De oorsprong 
De gemeente Goirle heeft een oppervlakte van ruim 2.544 ha en wordt begrensd 
door de gemeenten Alphen en Chaam, Tilburg, Hilvarenbeek en Ravels (B). De 
naam Goirle is samengesteld uit de woorden "goer" (goir) en "loo". Het eerste 
betekent moeras of drassige grond, het tweede bos of open plek in het bos. Als 
plaatsnaam wordt Goirle voor het eerst genoemd in een charter uit 1298, waarin 
sprake is van de Ludensvoirt te Goirle. Voorts wordt de naam gebruikt in een 
oorkonde uit 1312 betreffende het goed Ter Loo op Abcoven aan de Leij en in 
een charter van 1315 als het goed Ter Venne genoemd wordt. Opgravingen die 
zijn gedaan bij de afbraak van de oude parochiekerk in 1896, toonden de 
aanwezigheid van een kerkje in de 12e eeuw. In die tijd maakte het kleine 
kerkdorpje deel uit van de heerlijkheid Tilburg. Reeds in 1795 bestonden er 
plannen om Goirle van Tilburg te scheiden, maar hiertegen werd door beide 
plaatsen geprotesteerd. Pas in 1803 werd Goirle een zelfstandige gemeente. De 
gemeente bestaat uit de kernen Goirle, Riel en het gehucht Breehees. 

Figuur 2:  kaart van de gemeente Goirle uit 1866 (Atlas van J. Kuiper) 
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Riel 
Het dorp Riel is samengesteld uit de gehuchten Brakel, Zandeind en de dorpskom 
of Kerkeind. Brakel is daarvan het oudste buurtschap, waar al in de 
prehistorische  en Romeinse tijd bewoners gevestigd waren. Zo zijn in 1840 op de 
heide onder Brakel meer dan 50 urnen opgegraven. 

Riel is een typisch Brabants esdorp. De dorpen zijn hier niet, zoals in Drenthe, 
concentrisch van vorm, maar langgerekt. Deze zogenaamde kransakkerdorpen 
breidden zich uit naarmate de beschikbare bouwgrond rondom de akkers vol 
raakte. Nieuwe vestigingen vonden dan wat verderop aan de kronkelige weg 
rondom de akkers plaats. Dit nederzettingspatroon is in Riel goed bewaard 
gebleven. Een bijzonderheid is dat de eerste ontginningsactiviteiten hier al in de 
7e eeuw moeten hebben plaatsgevonden. De blokvormige verkaveling, waarbij 
akkers door hagen en houtwallen omringd werden om het vee te weren, is in Riel 
nog steeds te herkennen. In de eeuwen vóór het gebruik van kunstmest werden 
de akkers vruchtbaarder gemaakt door er zoden op te leggen die met dierlijke 
mest waren vermengd. Dit verklaart het holle, hoge karakter van de oude akkers. 

In de 12e eeuw kwam er in Riel een opleving in de ontginning van de woeste 
gronden, doordat een kerkelijke instelling zich hierop toelegde. Later, toen 
Brabant door de Staten-Generaal tot Generaliteitsland was verklaard en als een 
wingewest werd uitgebuit, hadden de boeren weinig reden en mogelijkheden 
om hun arsenaal uit te breiden. De meeste boerderijen ter plaatse dateren uit 
het einde van de 19e eeuw, omdat bij een grote brand in 1877 vele hoeven 
verloren gingen. Riel maakte deel uit van de heerlijkheid Hilvarenbeek, maar lag 
echter daarvan gescheiden door het grondgebied van Goirle. 

Figuur 3: Topografische kaart 1938 Figuur 4: Topografische kaart 1958 

2.2 Ruimtelijke en functionele structuur 
Het plangebied bevindt zich ten noorden van de Rielsedijk te Goirle en is in de 
huidige situatie, met uitzondering van een schuur, volledig onbebouwd. Het 
gebied ligt ingesloten tussen de dorpsrand van de kern Riel en de Oude 
Spoorbaan.  



10 

De Oude Spoorbaan betreft een voormalige spoordijk van de Nederlandse 
Spoorwegen. Het gebied kent voornamelijk een agrarische functie in de vorm 
van landbouw.  

De percelen worden overwegend gebruikt voor het planten van maïs. Enkele 
percelen zijn volledig beplant met een bosachtige beplanting. Verder zijn enkele 
wegen binnen het plangebied voorzien van laanbeplanting. Vanuit het verleden 
zijn enkele perceelgrenzen in het veld herkenbaar door de aanplant van 
houtopstanden. 

Het gebied rondom de beek ‘Oude Leij’ is voornamelijk ingericht als grasland of 
akkerbouwgronden. De beek is voornamelijk rechtlijnig van vorm met 
uitzondering van enkele meanderende delen ter hoogte van perceel K217. Op dit 
perceel zijn enkele poelen aanwezig en kent de rand van de bosschages een 
organische vorm. 

Figuur 5: luchtfoto plangebied 

Buiten het plangebied liggen enkele grote woonpercelen met bebouwing in de 
vorm van landhuizen, paardenstallen, zwembaden en bijgebouwen. De 
bebouwing ligt veelal verscholen in de bossen.  

2.3 Technische infrastructuur 
Binnen het plangebied bevinden zich geen belangrijke technische 
infrastructurele voorzieningen met ruimtelijke relevantie.  
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3 HOOFDSTUK 3 RUIMTELIJK BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk geeft een korte weergave van het bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan van kracht zijnde ruimtelijke beleidskader. 

3.1 Rijk 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal 
kader voor het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. Op 13 maart 2012 
is de SVIR vastgesteld. In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 
zou moeten uitzien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Daarbij streeft 
het Rijk naar een aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 
voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en 
infrastructuur met elkaar verbindt. Bij deze aanpak hanteert het Rijk een filosofie 
die uitgaat van vertrouwen, heldere verantwoordelijkheden, eenvoudige regels 
en een selectieve rijksbetrokkenheid. 

Daarnaast verstevigt de SVIR het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet'. 
De verantwoordelijkheid om te sturen in de ruimtelijke ordening wordt door de 
SVIR nog meer bij de provincies en gemeenten gelegd. Zo laat het Rijk de 
verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene 
ruimte op regionale schaal over aan provincies. Dit houdt in dat de betekenis van 
de nationale structuurvisie voor het bestemmingsplangebied zodoende zeer 
beperkt blijft.  

De SVIR richt zich op een dusdanig schaalniveau en is als gevolg daarvan ook van 
een zeker (hoog) abstractieniveau, dat hieruit geen concrete beleidskaders 
voortkomen voor onderhavig bestemmingsplan. Door decentralisatie van 
bevoegdheden wordt het relevante beleidskader gevormd door de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Goirle. 

Conclusie 
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De afweging vindt voor 
onderhavige planontwikkeling decentraal plaats. 

Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid 
In de zogenaamde Realisatieparagraaf (‘Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid’), 
zijn alle nationale ruimtelijke belangen uit de verschillende Planologische Kern 
Beslissingen en de voorgenomen verwezenlijking daarvan gebundeld. Daarbij 
wordt onder meer ingezet op zuinig ruimtegebruik, de bescherming van 
kwetsbare gebieden (nationale landschappen en Ecologische Hoofdstructuur) en 
op bescherming van het land tegen overstromingen en wateroverlast. In de 
Realisatieparagraaf benoemt het kabinet ruim 30 nationale ruimtelijke belangen 
en de instrumenten om die uit te voeren. De Realisatieparagraaf is toegevoegd 
aan de Nota Ruimte en heeft de status van structuurvisie. 
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Conclusie 
Dit rijksbeleid werkt niet direct door in onderhavig plan. De afweging vindt voor 
onderhavige planontwikkeling decentraal plaats. 

AMvB Ruimte 
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt het Rijk een 
aantal regels voor met betrekking tot de inhoud van bestemmingsplannen. De 
onderwerpen betreffen: project mainportontwikkeling Rotterdam, 
kustfundamenten, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied en defensie 
(met uitzondering van radar). Voor de in het Barro genoemde onderwerpen 
moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening alle bestemmingsplannen 
binnen een jaar aan de bepalingen uit het Barro voldoen. 

Conclusie 
Geen van de in het Barro genoemde onderwerpen hebben betrekking op 
onderhavig bestemmingsplan. 

Ladder voor duurzame ontwikkeling 
De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro). Per 1 juli 2017 is het besluit ruimtelijke ordening 
geactualiseerd. In de 'ladder' is vastgelegd dat een bestemmingsplan dat een 
'nieuwe stedelijke ontwikkeling' mogelijk maakt, een beschrijving bevat van de 
behoefte aan die ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling 
mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient het bestemmingsplan 
te voorzien in een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
in die behoefte kan worden voorzien. 

De ladder hoeft alleen te worden doorlopen indien sprake is van een 'nieuwe 
stedelijke ontwikkeling'. Art 1.1.1 van de Bro beschrijft een stedelijke 
ontwikkeling als een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt 
bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. 

Beoordeling en conclusie 
De ladder moet worden doorlopen indien sprake is van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Op basis van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State wordt de realisatie van 11 woningen niet gezien als een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling.  

In voorliggend geval worden in totaal maximaal zes woningen gerealiseerd. Het 
aantal toe te voegen woningen ligt derhalve lager dan de drempelwaarde, 
waardoor geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Een nadere 
verantwoording in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking is voor 
de plannen derhalve niet benodigd. 
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Crisis- en herstelwet 
Met de Crisis- en herstelwet (Chw) wil het kabinet de procedures voor grote 
projecten versnellen. Hiermee wordt een stap gezet om de gevolgen van de 
economische crisis te bestrijden. De Chw zorgt voor een toename van het aantal 
kwalitatief goede woningen en bedrijfslocaties. Integrale gebiedsontwikkeling 
krijgt een belangrijke impuls. Op het gebied van bedrijventerreinen ligt de 
nadruk op herstructurering. De regels uit de Chw betreffen in deze vooral het 
bestuursprocesrecht waardoor de doorlooptijd van procedures voor in de wet 
aangewezen projecten kan worden verkort. 

Conclusie 
De Chw is niet van toepassing op onderhavig bestemmingsplan omdat dit plan 
niet kan worden aangemerkt als een besluit dat noodzakelijk is voor de 
verwezenlijking van een ruimtelijk project zoals omschreven in de Chw. 

3.2 Provincie 

Structuurvisie ruimtelijke ordening 2010 – partiële herziening 2014 
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 7 februari 2014 de partiële 
herziening 2014 van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 (SVRO) 
vastgesteld. De SVRO schetst de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 
tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk 
handelen van de provincie, maar bindt gemeenten niet rechtsreeks. Het is de 
basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wro biedt. 
Eén van deze instrumenten is de provinciale verordening. In de Verordening 
Ruimte zijn de kaderstellende elementen uit de structuurvisie vertaald in 
concrete regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. 

De provincie stuurt door middel van vier ruimtelijke structuren: de groenblauwe 
structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. 
Binnen deze structuren worden de belangrijkste, maatschappelijke 
ontwikkelingen opgevangen en kiest de provincie voor een bepaalde ordening 
van functies. Hiermee wil de provincie een gevarieerd en aantrekkelijk woon-, 
werk- en leefklimaat ontwikkelen waarin een kennisinnovatieve economie 
centraal staat voor een duurzaam Brabant. Het principe van 'behoud en 
ontwikkeling' staat hierin centraal.  
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Binnen de stedelijke structuur worden twee ontwikkelingsperspectieven 
onderscheiden: 
- stedelijk concentratiegebied (stedelijke regio's): in het stedelijk

concentratiegebied, inclusief de bijbehorende zoekgebieden voor
verstedelijking, wordt de bovenlokale verstedelijkingsbehoefte
opgevangen;

- overig stedelijk gebied (landelijke regio's): het overige stedelijke gebied,
met de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking, voorziet in de
opvang van de lokale verstedelijkingsbehoefte. Grootschalige
verstedelijking is ongewenst en voor woningbouw geldt in principe
'bouwen voor migratiesaldo -nul'.

Figuur 6: Uitsnede Visiekaart 

Figuur 7: Uitsnede Structurenkaart 
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Op de Visiekaart is het plangebied aangemerkt als ‘Robuust water- en 
natuursysteem’. Hierover staat concreet het volgende: 

“De rivieren, de beken en kreken vormen binnen Noord-Brabant de 
samenbindende waterstructuur. Bij toekomstige ontwikkelingen in stad en land 
wil de provincie dat het patroon van beken en kreken beter beleefbaar wordt. De 
water-, natuur- en recreatieve ontwikkelingen worden sterker aan dit patroon 
gekoppeld en het systeem wordt meer ingericht en afgestemd op de gevolgen 
van de klimaatverandering. Dorpen en steden verbeteren de relatie met de rivier, 
de beek en krekenstructuur. Dit betekent dat de beken en kreken als doorgaande 
structuur meer kwaliteit krijgen. 

Daarbij wordt gekeken naar de grensoverschrijdende relaties van natuurgebieden 
en het watersysteem. Te denken valt aan grote natuurgebieden als de Brabantse 
Wal en de Biesbosch en de beken aan de zuidgrens van Brabant. 
De ecologische hoofdstructuur wordt versterkt door het natuursysteem nog beter 
aan het watersysteem te koppelen. Naast vergroten en verbinden van natuur 
kiest de provincie voor het verbeteren van de ruimtelijke- en milieucondities van 
natuur. Vooral de kwaliteit van natuurgebieden zelf maar ook de biodiversiteit 
daarbuiten wordt hiermee versterkt. Met een meer samenhangende aanpak in 
water en natuur wordt de landschappelijke en recreatieve kwaliteit van Noord-
Brabant versterkt. Dit draagt bij aan een gezonde, schone leefomgeving en een 
aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat van Noord-Brabant. 
Door ruimte te bieden aan economische en sociaal-culturele ontwikkelingen 
dragen deze bij aan investeringen in behoud en ontwikkeling van natuur en 
daarmee aan de realisatie van de ecologische hoofdstructuur.” 

Op de structurenkaart maakt het plangebied onderdeel uit van het ‘Kerngebied 
Groenblauw’. Hierover wordt concreet het volgende geschreven: 

“De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met 
belangrijke nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn meestal gebieden 
grenzend aan het kerngebied natuur en water die bijdragen aan de bescherming 
van de waarden in het kerngebied. Ook de groene gebieden door én nabij de 
stedelijke omgeving zijn onderdeel van de groenblauwe mantel. 
De waarden in de groenblauwe mantel zijn vaak gekoppeld aan 
landschapselementen (zoals houtwallen en heggen), het watersysteem (zoals de 
aanwezigheid van kwel) en het voorkomen van bijzondere planten en dieren. De 
groenblauwe mantel is opgebouwd uit een aantal deelgebieden die: 

 vanuit het bodem- en watersysteem essentieel zijn voor het behoud en
ontwikkeling van de natuurwaarden van Noord-Brabant en/of;

 van belang zijn voor het opvangen van omgevings- en klimaatinvloeden
op het kerngebied groenblauw en/of;

 hoge actuele of potentiële natuurwaarden hebben en/of;
 van belang zijn voor de geleding tussen steden, de groenblauwe

verbinding en dooradering door het stedelijk netwerk en het agrarische
cultuurlandschap.”
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De structuurvisie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie 
Noord-Brabant en vormt de basis voor de wijze waarop de provincie de 
instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. Eén van deze 
instrumenten is de provinciale verordening. Deze provinciale verordening kent 
een rechtstreekse doorwerking in ruimtelijke plannen en is derhalve relevant 
voor dit bestemmingsplan. 

Verordening Ruimte Noord-Brabant 
In de Wro is vastgelegd hoe de bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke 
ordening zijn verdeeld tussen rijk, provincies en gemeenten. De provincie kan 
door middel van een planologische verordening regels formuleren waarmee 
gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening moeten houden. 

Provinciale Staten hebben in juli 2015 de Verordening ruimte 2014 geheel 
opnieuw vastgesteld. Daarbij  is tevens de naam gewijzigd in ‘Verordening ruimte 
Noord-Brabant’. De Verordening ruimte is één van de instrumenten die de 
provincie kan inzetten om de doelen uit de Structuurvisie RO (SVRO) te 
realiseren. De gemeenteraad moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan 
of bij het verlenen van een omgevingsvergunning de regels uit de Verordening 
ruimte toepassen. 

De Verordening ruimte onderscheidt vier structuren (gekoppeld aan de 
Structuurvisie RO) die Brabant dekkend zijn. Ieder ruimtelijk oppervlak in Brabant 
valt onder één van deze structuren en kan niet onder meerdere structuren 
tegelijk vallen. Per structuur is uitgewerkt welke functies, onder welke 
voorwaarden, ontwikkeld kunnen worden. Aanvullend zijn er 25 aanduidingen in 
de Verordening ruimte opgenomen. Deze aanduidingen kunnen over één of 
meerdere structuren heen liggen. 

Beoordeling 
Het plangebied is onderdeel van zowel de structuur ‘Groenblauwe mantel’ als 
het ‘Natuur Netwerk Brabant’. Daarnaast geldt voor het grootste gedeelte van 
het plangebied de aanduiding ‘attentiegebied Natuur netwerk Brabant’ en geldt 
ter hoogte van de rivier de Leij de aanduiding ‘Natuur Netwerk Brabant-
ecologische verbindingszone’, ‘Behoud en herstel watersystemen’ en 
‘reservering waterberging’. Verder geldt voor het gehele plangebied de 
aanduiding ‘grondwaterbeschermingsgebied’, ‘stalderingsgebied’ en 
‘beperkingen veehouderij’.  

Voor de gehele provincie Noord-Brabant gelden algemene regels voor 
bevordering van ruimtelijke kwaliteit, mestbewerking en veehouderijen. De voor 
de ontwikkeling relevante aspecten uit de Verordening ruimte worden hierna 
beknopt beschreven. 
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Figuur 8: Uitsnede themakaart Water      Figuur 9: uitsnede themakaart Natuur en 
 landschap 

Themakaart Water: 
Reservering waterberging (blauw) 

Grondwaterbeschermingsgebied 
(paarse streeparcering) 

Themakaart Agrarische Ontwikkeling: 
Beperking Veehouderij (bruine ruitarcering) 

Stalderingsgebied (rood) 

Themakaart Natuur en Landschap 
Ecologische verbindingszone (paars) 
Groenblauwe mantel (donker groen) 
Natuur Netwerk Brabant (lichtgroen) 
Attentiegebied NNB (streep arcering) 

Behoud en herstel watersystemen 
(verticale paarse arcering) 

Figuur 10: uitsnede themakaart Agrarische Ontwikkeling en Windturbines 

Behoud en herstel watersystemen (art. 18, Verordening ruimte Noord Brabant) 
In al deze gebieden is het beleid gericht op verbetering en herstel van het 
natuurlijke watersysteem van bovenregionaal belang en de ruimte die daarvoor 
nodig is. Er is geen onderscheid gemaakt naar gebieden waar al maatregelen zijn 
uitgevoerd. Het blijft immers van belang om deze gebieden te beschermen en de 
ruimte beschikbaar te houden. Voor de Oude Leij is er sprake van een bufferzone 
van 25 meter rondom een waterloop. 

Reservering waterberging (art. 13 en 14, Verordening ruimte Noord Brabant) 
Binnen de Verordening zijn artikelen op genomen om te voorkomen dat binnen 
deze gebieden activiteiten plaatsvinden, die ten koste kunnen gaan van het 
waterbergend vermogen van het gebied. Bij ontwikkelingen binnen deze 
reserveringsgebieden dient te worden aangegeven dat de geschiktheid van het 
gebied voor waterberging niet verloren gaat als gevolg van de ontwikkeling. 
Verder dient bij de inrichting voldoende rekening te worden gehouden met 
hogere inundatiekansen (overstromingskansen).  
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Grondwaterbeschermingsgebied (art. 16 Verordening ruimte Noord Brabant) 
Op basis van het Provinciaal Waterplan 2010-2015, welke een vertaling kent in 
de verordening, gelden diverse regels ten aanzien van de bescherming van het 
grondwater. Grondwaterbeschermingsgebieden liggen als een ‘schil’ om het 
waterwingebied heen. Voor de grondwaterbeschermingsgebieden geldt dat de 
kwaliteit van het grondwater bescherming vraagt, maar er gelden minder strikte 
regels dan in het waterwingebied. Naast de waterbeheerder dient in het kader 
van de ruimtelijke procedure ook de provincie en het waterwinbedrijf als 
belanghebbende voor de grondwaterkwaliteit een advies uit te brengen.  

Beperking Veehouderij (art. 25, Verordening ruimte Noord Brabant) 
Binnen deze aanduiding zijn geen mogelijkheden voor de vestiging, uitbreiding, 
omschakeling ten behoeve van een veehouderij en dat er mag geen toename 
plaatsvinden van de bestaande oppervlakte van gebouwen of bouwwerken voor 
deze veehouderij. 

Natuur Netwerk Brabant - Ecologische verbindingszone (art. 11, Verordening 
ruimte Noord Brabant) 
Voor een ecologische verbindingszone geldt een beperkt beschermingsregime, 
gericht op het bieden van basisbescherming. De breedte is over het algemeen 25 
meter. Binnen een ecologische verbindingszone dient alles in het werk te worden 
gesteld om te voorkomen dat het gebied minder geschikt wordt voor de 
verwezenlijking, het behoud en het beheer van een ecologische verbindingszone, 
waarbij in ieder geval: 

 beperkingen worden gesteld aan stedelijke, agrarische en recreatieve
ontwikkelingen, in het bijzonder wat betreft de daarmee verband
houdende bebouwing;

 regels worden gesteld ten aanzien van het aanbrengen van
oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m2,
anders dan een bouwwerk.

Natuur Netwerk Brabant (art. 5, Verordening ruimte Noord Brabant) 
Een ontwikkeling die is gelegen in het Natuur Netwerk Brabant: 

 strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de
ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden;

 stelt regels ter bescherming van de ecologische waarden en kenmerken
van de onderscheiden gebieden en houdt daarbij rekening met de overige
aanwezige waarden en kenmerken, waaronder de cultuurhistorische
waarden en kenmerken;

 bepaalt dat zolang het Natuur Netwerk Brabant niet is gerealiseerd, de
bestaande bebouwing en de bestaande planologische gebruiksactiviteit
zijn toegelaten.

Een ontwikkeling die is gelegen buiten het Natuur Netwerk Brabant en die leidt 
tot een aantasting van de ecologische waarden en kenmerken van de ecologische 
hoofdstructuur, strekt ertoe dat de negatieve effecten waar mogelijk worden 
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beperkt en de overblijvende, negatieve effecten worden gecompenseerd 
overeenkomstig de compensatieregels uit de Verordening ruimte.  

Het toevoegen van stedelijke functies binnen het Natuur Netwerk Brabant is op 
basis van voorgaande niet toegestaan. Het natuurnetwerk is voor een groot deel 
buiten het plangebied gelegen. Slechts in de zone langs de oude Leij en in de 
zuidwestelijk gelegen punt van het plangebied maakt een klein deel van het 
plangebied onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant.  

Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant (art. 12, Verordening ruimte Noord 
Brabant) 
Stromingen in het grondwatersysteem kunnen veranderen door verandering van 
bodemopbouw of het doorboren van lagen (bij grondverzet of diepploegen). 
Voor activiteiten die een negatief effect op de (grond)waterstand in een natte 
natuurparel hebben, is een vergunning nodig. Voor attentiegebieden dient het 
waterschap bij ontwikkelingen betrokkenen te worden bij de beoordeling van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning. Ook bij een verzoek tot grenswijziging 
van een ‘Attentiegebied Natuur Netwerk Brabant’ moet het betreffende 
waterschapsbestuur worden gehoord. 

Groenblauwe mantel (art. 6, Verordening ruimte Noord Brabant) 
Een ontwikkeling die is gelegen in de groenblauwe mantel strekt tot behoud, 
herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en 
landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. 
Verder stelt de verordening dat de ecologische, landschappelijke en 
hydrologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden dienen te 
worden beschermd.  

Binnen de groenblauwe mantel hanteert de provincie een 'ja, mits' benadering. 
De 'mits' is daarbij vooral gericht op de voorwaarde dat een ontwikkeling een 
positieve bijdrage levert aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende 
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken in het gebied. In de 
groenblauwe mantel is het beleid met name gericht op functies die de groene 
waarden in de omgeving ondersteunen.  

Dat betekent dat functies die geen binding (meer) hebben met de groene 
omgeving minder ontwikkelingsruimte krijgen. 

Het toevoegen van nieuwe woningen binnen de groenblauwe mantel is mogelijk 
met de zogenaamde ‘landgoedregeling’ (art. 6.9 Verordening ruimte Noord 
Brabant). De landgoedregeling is niet alleen bedoeld om meer natuur in het 
buitengebied te realiseren, maar ook om kwaliteit en allure aan het buitengebied 
toe te voegen. Het is daarom van belang om het aspect 'ruimtelijke kwaliteit' en 
daarbij ook de 'kwaliteit van het ontwerp' te betrekken. Onder een landgoed 
wordt verstaan (art. 1, lid 51 Verordening ruimte Noord Brabant):  
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“een ruimtelijk-functionele eenheid bestaande uit bos en overige natuur al dan 
niet in combinatie met agrarische gronden en met daarin een geconcentreerde 
vorm van karakteristieke (woon) bebouwing”. 

Het realiseren van landgoederen is mogelijk binnen de volgende voorwaarden 
(artikel 6.9, lid 2 tot en met 6, Verordening ruimte Noord Brabant):  
a. het aangewezen landgoed heeft een omvang van ten minste 10 hectare

waarbij bestaande agrarische bedrijven met de bijbehorende
bebouwing, alsmede gronden gelegen binnen het Natuur Netwerk
Brabant hiervan deel kunnen uitmaken;

b. in afwijking van het verbod tot het realiseren van woningen, kunnen er
één of meer woongebouwen worden opgericht, waarbij:

1. de woongebouwen een karakteristieke verschijningsvorm van
allure hebben en de situering en omvang daarvan passen bij de aard
en het karakter van het landgoed;
2. per 750 m3 woongebouw maximaal één woonfunctie wordt
toegelaten;

c. ingeval van nieuwbouw van woongebouwen wordt per 1.500 m3
woongebouw tenminste 5 hectare landgoed aangewezen, waarvan ten
minste 2,5 hectare wordt aangewezen ten behoeve van het realiseren
van nieuwe natuur, waaronder mede begrepen een gebied waar een
daadwerkelijke bijdrage aan de realisering van de ecologische
hoofdstructuur wordt voorzien;

d. in afwijking van het bepaalde onder b en c kan het plan voorzien in de
vestiging van, of splitsing in meerdere, woonfuncties in cultuurhistorisch
waardevolle bebouwing indien dit mede is gericht op het behoud of
herstel van deze bebouwing;

e. het bestemmingsplan kan voorzien in de vestiging van een
(vollegronds)teeltbedrijf of een veehouderij die blijvend beschikt over
voldoende grond voor een veebezetting van 2 GVE per hectare of
minder;

f. de bebouwing wordt zoveel mogelijk geconcentreerd opgericht, waarbij
in ieder geval een situering in het Natuur Netwerk Brabant is
uitgesloten;

g. de nodige voorzieningen worden getroffen voor extensieve recreatie,
waarbij feitelijk en juridisch is verzekerd dat deze voorzieningen
openbaar toegankelijk zijn;

h. de aanleg en duurzame instandhouding van het landgoed, met inbegrip
van de op grond van dit lid vereiste voorzieningen, zijn verzekerd.

i. De toelichting bij het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie
van een landgoed bevat een verantwoording waaruit blijkt dat de
ontwikkeling van een landgoed leidt tot een duurzame verrijking van de
aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en
waterhuishoudkundige waarden en kenmerken;

j. Een bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een landgoed
kan voorzien in een planologische gebruiksactiviteit binnen de
toegelaten woonbebouwing, anders dan wonen, mits de beoogde
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ruimtelijke ontwikkeling ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en niet 
leidt tot: 

1. een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger;
2. twee of meer zelfstandige bedrijven;
3. een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met een

baliefunctie;
4. een al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een

verkoopoppervlakte van meer dan 200 m2.
k. Een landgoed dat is aangemerkt als complex van cultuurhistorisch

belang kan niet worden aangewezen als landgoed bedoeld in dit artikel
l. Artikel 3.2 (Kwaliteitsverbetering landschap, Verordening ruimte Noord

Brabant) en artikel 6.10 (Niet-agrarische functies, Verordening ruimte
Noord Brabant) zijn niet van toepassing op een als zodanig aangewezen
landgoed.

Beoordeling 
De wijziging van de bestemmingen naar bestemmingen passend bij de 
ontwikkeling van een landgoed, is op basis van de Verordening ruimte Noord 
Brabant, onder voorwaarden, mogelijk. De uitgangspunten voor het ontwikkelen 
van een ‘landgoed’ zijn, in lijn met de ambities die in de Verordening ruimte, 
vastgelegd voor het onderhavige bestemmingsplan. Het landgoed draagt bij aan 
het behoud en versterken van het Natuur Netwerk Brabant en levert een 
bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de ecologische en 
landschappelijke waarden en kenmerken in het gebied. Dit sluit eveneens aan bij 
de benadering voor ontwikkelingen binnen de ‘Groenblauwe mantel’. Bij het 
ontwikkelen van een landgoed ontstaan mogelijkheden voor de Provincie om 
invulling te geven aan haar wensen met betrekking tot de verschillende 
kwaliteiten binnen het gebied. 

Bij het ontwikkelen van een landgoed worden in de Verordening ruimte Noord 
Brabant voorwaarden gesteld aan de ontwikkelingsmogelijkheden. Het 
plangebied is zodanig groot dat de ontwikkelingsmogelijkheden volledig mogelijk 
zijn binnen de voorwaarden van de Verordening ruimte Noord Brabant.  

Het plangebied heeft een oppervlakte van ruim 15 ha, waarbij wordt voldaan aan 
de minimale oppervlakte van 10 ha. Verder dient per woongebouw tenminste 5 
ha. landgoed te worden gerealiseerd, waarvan 2,5 ha. nieuwe natuur.  

De drie woongebouwen zijn geconcentreerd rondom de centraal in het 
plangebied staande solitaire eik. Tevens is dit de plek waar diverse wandel- en 
fietspaden samenkomen. Voor wat betreft de typologie van de situering is 
aangesloten bij woningen in de directe omgeving van het landgoed, mn. die aan 
de Rielsedijk: alle woningen zijn op afstand van de weg gelegen, verscholen in de 
natuur met een ruime open plek vóór de woning.  

Een sterkere concentratie van bebouwing is in dit kleinschalige 
coulissenlandschap niet passend. Binnen dit overheersende kleinschalige 
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landschap zijn de woongebouwen juist als ingetogen ‘architectuur incidenten’ 
vormgegeven. De situering, vorm, inhoud en materialisatie van de gebouwen zijn 
hierbij ondergeschikt aan de overheersende omgeving en passen zich hierbij aan. 

De samenhang tussen de drie woningen komt voort uit hun relatie met het 
coulisselandschap en de eigentijdse toepassing van traditionele archetypen en 
materialen. Ze zijn een hoogwaardige, eigentijdse voortzetting van herkenbare 
elementen uit meer traditionele architectuur. Hun verschijningsvorm verschilt 
juist ten opzichte van elkaar, wat benadrukt dat het gaat om incidenten, 
ondergeschikt aan de groene omgeving. 

Realisatie van drie woongebouwen van totaal 4.500m3 in een compacte setting 
dicht bij elkaar past overigens ook niet in het kleinschalige- en afwisselende 
coulissen-landschap waarbinnen het nieuwe landgoed is gepland. Een dergelijke 
typologie appelleert ook veel te veel aan agrarische bebouwing, terwijl juist het 
accent moeten komen te liggen bij hoogwaardig wonen in het groen, waarbij de 
kwaliteiten van het landschap overheersend is. 

Het landgoed betreft een natuurgebied met openbare wandel- en fietspaden. 
Hiermee wordt aangesloten bij de (extensieve) recreatieve voorwaarden voor 
het realiseren van een landgoed. 

De verplichting om in de aanleg en onderhoud van de (nieuwe-) natuur te 
voorzien is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan en wordt tevens 
vastgelegd in een privaatrechtelijke samenwerkings-overeenkomst (een 
zogenaamde kwalitatieve verplichting) tussen de initiatiefnemer en de gemeente 
Goirle. Bij verkoop van bouwkavels gaan deze verplichtingen over op de 
opvolgende eigenaren. 

Conclusie 
De beoogde ontwikkeling van een landgoed, draagt bij aan de doelstellingen die 
in de Verordening ruimte Noord Brabant zijn gesteld en de voorwaarden geven 
geen belemmeringen voor de ontwikkeling. Bij een nieuw landgoed van minimaal 
15 ha. mogen 3 woongebouwen met daarin maximaal 6 woningen worden 
gerealiseerd. Van deze 15 hectare dient minimaal 7,5 hectare als nieuwe natuur 
te worden ingericht en planologisch te worden gewaarborgd. De 3 landhuizen 
hebben een volume van 750 m3, 1.500 m3 en 2.250 m3 met daarin resp. 
maximaal 1, 2 en 3 wooneenheden.  De voorgestane ontwikkeling sluit aan bij
de uitgangspunten en voorwaarden van de provinciale regels. 
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3.3 Gemeente 

Structuurvisie 
De structuurvisie, vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juli 2010, biedt het 
kader voor het te voeren ruimtelijke beleid tot 2020. Het omvat de visie en de 
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. Tevens is een uitvoeringsprogramma 
opgenomen. 

Beoordeling 
Het plangebied maakt onderdeel uit van het deelgebied ‘midden’. Dit deelgebied 
wordt gekenmerkt door zijn grote oppervlakte aan natuurgebied in de vorm van 
bos en heide en heeft daarom ook grotendeels een besloten karakter. De randen 
van het deelgebied zijn op sommige plaatsen wat meer open, mede door de 
meer rationele verkaveling voor de landbouw. Delen van het deelgebied behoren 
tot de landgoederen Nieuwkerk en de Hoevens. Het toekomstbeeld voor dit 
gebied is gericht op het accent natuur en extensieve recreatie. 

Met inachtneming van de natuur- en landschapswaarden wordt in dit deelgebied 
extensieve recreatie gestimuleerd. Op deze wijze wordt de belevingswaarde van 
het gebied vergroot. In het kader van bodem en water ligt de nadruk op de 
ecologische ontwikkeling rond de aanwezige waterlopen. Langs de Ley zijn 
gronden aangeduid voor beek- en kreekherstel. Deze gronden kunnen 
bijvoorbeeld worden gebruikt voor het opnieuw laten slingeren van de beek. 

Binnen de Structuurvisie is aangegeven dat de realisatie van nieuwe 
landgoederen minder wenselijk wordt geacht, gelet op de kwetsbaarheid van het 
gebied. Het gebied biedt echter wel kansen voor kleinschalig kamperen (mits 
goed landschappelijk ingepast). 

Conclusie 
De ontwikkeling van een landgoed is in overeenstemming met de huidige situatie 
van het gebied. In de Structuurvisie wordt echter voor het totale middengebied 
van de gemeente aangegeven dat landgoederen minder wenselijk zijn. Dit heeft 
waarschijnlijk te maken met het feit dat het volledige gebied in de Verordening 
ruimte aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur en Groenblauwe mantel met 
een Ecologische verbindingszone, die het gebied van noord naar zuid doorkruist. 
Het middengebied bezit dan ook veel bos- en natuurgebieden.  

Met de ontwikkeling wordt een landgoed gerealiseerd in samenhang met natuur 
en ecologische ontwikkeling rond de Leij. De ontwikkeling komt daardoor ten 
goede aan de natuur- en landschaps- en belevingswaarden in het buitengebied, 
en is in overeenstemming met de structuurvisie. 
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Figuur 11: Gebiedsindeling deelgebied Structuurvisie met in wit de ligging van het plangebied 
Bron: Structuurvisie Goirle 

In het gebied zijn echter ook enkele agrarische bedrijven/percelen aanwezig en 
doet het gebied dienst als extensief recreatiegebied. Deze agrarische percelen 
zijn met name in het noordelijk deel van het deelgebied gelegen, maar 
logischerwijs is bij de keuze van het deelgebied dit deel wel meegenomen bij het 
middengebied vanwege de besloten ligging tussen de kernen Riel en Goirle en de 
gemeentegrens van Tilburg.  
Het noordelijk deel van het deelgebied ‘midden’ biedt echter voldoende kansen 
om landgoederen te realiseren waarbij kan worden aangesloten bij de 
cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en waterhuishoudkundige 
kwaliteiten van het gebied, zoals vanuit de gemeente en de Provincie voor het 
gebied gewenst is. De ontwikkeling biedt juist mogelijkheden om de benoemde 
kwaliteiten extra te versterken en uit te breiden. Dit wordt ook bevestigd binnen 
het landschapsontwikkelingsplan 2016 van de gemeente Goirle (zie paragraaf 
4.4). 

Bestemmingsplan 

Toetsingskader 
Het plangebied is gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle, 
herziening 2014’ van de gemeente Goirle. Voorliggend plangebied is in het 
vigerend bestemmingplan voornamelijk bestemd tot ‘Agrarisch 
Landschapswaarden’, ‘Bos’ en deels tot ’Rioolwaterzuiveringsinstallatie’. 
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Bestemmingen 
Ter plaatse van de gronden gelegen binnen de bestemming ‘Agrarisch 
Landschapswaarden’ zijn voorzieningen voor agrarische doeleinden, in de vorm 
van agrarische bodemexploitatie met bijbehorende voorzieningen toegestaan. 

Figuur 12: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan Buitengebied Goirle met in rood aanduiding 
plangebied 

De lettertekenaanduiding ‘Hydrologisch waardevolle buffer’ is gelegen ter 
plaatse van de zuidelijke helft van de agrarische bestemming en het zuidelijk 
gelegen bosgebied. Het behoud, herstel en/of ontwikkeling van hydrologische 
waarden ter plaatsen van deze aanduiding is op deze gronden uitgangspunt. 
Het centraal gelegen bosgebied heeft de lettertekenaanduiding ‘Hydrologisch 
waardevolle kern’. Binnen dit gebied is het niet gestaan om grond te verzetten, 
drainage aan te leggen, verhardingen aan te brengen. Dit bosgebied is echter 
buiten het plangebied gelegen. 

De gronden met de bestemming ‘Bos’ zijn bestemd voor behoud, herstel en/of 
ontwikkeling van het bos en bosgroeiplaats, de landschaps- en natuurwaarden 
en ecologische verbindingszones met daaraan ondergeschikt water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen. Het bouwen van nieuwe bouwwerken is 
niet toegestaan binnen deze bestemming. 

Binnen het bestemmingsplan is voor de gronden met de bestemming 
’Rioolwaterzuiveringsinstallatie’ aangegeven dat de aangewezen gronden zijn 
bestemd voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie met de bijbehorende 
bouwwerken en voorzieningen, het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van 
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(on- en halfverharde) paden, wegen, parkeervoorzieningen, water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen. 

Met uitzondering van de gronden met de bestemming ‘Bos’ is ter plaatse van het 
plangebied, aanvullend op de vigerende bestemmingen, de 
lettertekenaanduiding ‘Landschappelijk besloten’ opgenomen. Voor gebieden 
met deze aanduiding geldt in het bijzonder het behoud, herstel en ontwikkeling 
van de landschapswaarden. Derhalve is het verwijderen van 
landschapselementen en/of het aanleggen van verhardingen binnen dit gebied 
niet toegestaan. 

Conclusie 
Binnen het vigerende bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden om 
landgoederen te realiseren. Een bestemmingsplanherziening is derhalve 
noodzakelijk. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, is onderhavig 
bestemmingsplan opgesteld. 

Toekomstvisie 
In 2013 is door de gemeenteraad de “Toekomstvisie gemeente Goirle 2020” 
vastgesteld onder de titel “Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend” 
vastgesteld. Kortweg werd aan dit document de subtitel “Toekomstvisie 2020” 
gegeven. Deze visie - gebaseerd op de drie kernbegrippen ‘groen, sociaal en 
ondernemend’ – dient als leidraad voor de toekomstige beleidsontwikkeling. 
De ambitie voor Goirle in 2020 luidt: Onze inwoners voelen zich thuis in de 
gemeente Goirle, want Goirle is een groene, sociale en ondernemende 
gemeente.   

Goirle is Groen 
De gemeente Goirle wordt gekenmerkt door het dorpse en landschappelijke 
karakter en is een prettige en groene woonomgeving gelegen in het prachtige 
groen (bossen, beken, Regte Heide) nabij de grote stad. 

Goirle is Sociaal 
De gemeente Goirle is een dynamische en levendige gemeente. De onderlinge 
sfeer is goed, open en positief. Ieder handelt vanuit zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid. Problemen worden door onze inwoners zoveel als 
mogelijk zelf opgelost. In laatste instantie biedt de gemeente een vangnet voor 
diegenen die daarop zijn aangewezen. We denken en handelen vanuit de 
´menselijke maat´. De inwoners kennen elkaar en zijn betrokken bij hun directe 
naaste omgeving maar juist ook in buurten en wijken. We zijn er voor elkaar en 
zorgen voor elkaar als dat nodig is. Goirle heeft een actief verenigingsleven en er 
zijn veel vrijwilligers. We zijn trots op ons eigen karakter en onze eigen identiteit 
en houden deze graag in stand. 
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Goirle is Ondernemend 
Binnen de gemeente Goirle zijn voldoende voorzieningen voor wonen, leven, 
onderwijs, recreatie en zorg aanwezig voor jong en oud, voor ieder wat wils. 
Economische ontwikkelingen in dat kader worden waar mogelijk ondersteund. In 
de afwegingen wordt een verantwoorde keuze gemaakt, gericht op 
duurzaamheid. Daarbij worden economische en ecologische argumenten in 
samenhang afgewogen en is zorg voor balans. Er wordt opengestaan voor 
nieuwe initiatieven van burgers, organisaties en ondernemers; soms initieert de 
gemeente deze initiatieven zelf als kansen worden gezien. Als gemeente kiest 
Goirle hierbij bij voorkeur voor een regierol. 
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4 HOOFDSTUK 4 THEMATISCHE BELEIDSKADERS 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de bij het opstellen van dit 
bestemmingsplan van kracht zijnde beleidskaders ten aanzien van de in relatie 
tot het plan relevante thema's. Daar waar nodig, wordt dieper ingegaan op de 
keuzes die in het plan zijn gemaakt op basis van de kaders. Milieuaspecten en 
water komen aan bod in de volgende hoofdstukken.  

4.1 Stedenbouwkundige uitgangspunten en welstand 

Stedenbouwkundige uitgangspunten 
Ten behoeve van de ontwikkeling van het landgoed is een visie opgesteld; 
‘Beeldkwaliteit landschap & bebouwing, inrichtingsplan, onderhoud & beheer’. 
Deze visie is als separate bijlage bij deze toelichting gevoegd. Uitgangspunt is dat 
de realisatie samen gaat met een kwaliteitsverbetering, waarbij rekening is 
gehouden met de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 
kwaliteiten van het gebied. Deze kwaliteiten zijn ingezet ten behoeve van de 
inpassing van de bebouwing van het landgoed en het toevoegen van nieuwe 
elementen in het landschap. Verder vormt de ligging van het gebied nabij de 
Oude Leij een belangrijk uitgangspunt voor het toevoegen van waterelementen 
binnen het gebied. 

De Oude Leij maakt, binnen de Verordening ruimte van de provincie Noord-
Brabant, onderdeel uit van het ‘Natuur Netwerk Brabant’ en ‘Behoud en herstel 
van watersystemen’. Uitgangspunt is hierbij om de beek te laten hermeanderen 
met het aanleggen van plas-dras zones. Voor dit hermeanderen en de aanleg van 
plas-dras zones is ruimte nodig. Over het algemeen geldt een bufferzone van 
minimaal 25 meter rondom de waterloop. Binnen de landschapsvisie van het 
landgoed zijn enkele inrichtingsmaatregelen opgenomen; hiervoor wordt 
verwezen naar de quickscan flora en fauna, het inrichtingsplan en de toelichting 
daarop, die als bijlage bij deze toelichting zijn bijgevoegd. Naast het 
hermeanderen van de beek in het zuidelijk deel van het plangebied, is ruimte 
voor de ontwikkeling van een watergerelateerde ecologische verbindingszone 
van formaat met openwater, onbemeste graslanden en plas-dras zones met 
poelen. Middels het realiseren van verschillende bodemdiepten ontstaan tijdens 
de verschillende jaargetijden verschillende ecologische milieus. 

De bestaande padenstructuur langs de beek wordt deels opnieuw vormgegeven 
in relatie met de padenstructuur van de rest van het landgoed. Tussen de 
kernrand van het dorp Riel en de ecologische verbindingszone ligt een onverhard 
wandelpad, dat enigszins wordt aangepast om de meandering van de beek te 
volgen. Dit gebeurt in het zuidelijk deel van de strook aan de Leij, waarbij het pad 
wordt meegenomen in de natuurontwikkeling van het gebied. 
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In overleg met het Waterschap, Brabants Landschap, TWM en de Stichting 
Biodiversiteit wordt aan de westzijde van de Oude Leij een wandel- en 
onderhoudspad gerealiseerd. Hierdoor worden de gronden oostelijk van de beek 
niet aangetast door betreding en/of verstoring, waarmee de ecologische 
kwaliteit verhoogd wordt.  
Verder wordt een nieuw wandelpad dwars op en over de Leij gerealiseerd. 

Het landgoed wordt in noord-zuid richting doorkruist door een bestaand 
onverhard pad (Oude Tilburgse Baan). Dit pad wordt veelvuldig gebruikt door 
sluipverkeer, waardoor de recreatieve functie (wandelen/fietsen) beperkt is. 

Langs dit pad zijn diverse bospercelen gelegen. Binnen deze bospercelen 
bevinden zich open ruimten waarbinnen enkele woningen zijn gelegen. Het 
bosgebied betreft een uitloper van het bos- en heidegebied “Regte Heide & Riels 
Laag” dat ten zuiden van het plangebied is gelegen.  
Op de driesprong van Oude Tilburgse Baan en het Keuterstraatje staat een mooie 
grote Eik. Het nieuwe wandelpad sluit aan op dit punt. Deze klassieke driesprong 
met Eik en een toegevoegd eenvoudig bankje vormt het hart van het landgoed. 

Ten noorden van het plangebied ligt een solitair boskavel, dat middels de 
indrukwekkende laanstructuur langs de onverharde Rielsedijk (vanaf de Nieuwe 
Rielseweg naar het Keuterstraatje) met het zuidelijk gelegen bosgebied wordt 
verbonden. Ten oosten van het plangebied vormt de voormalige spoordijk 
tevens een belangrijk lijnelement in het landschap door de brede houtwal aan 
beide zijden van de spoordijk. Via het Keuterstraatje heeft het wandelgebied van 
het landgoed ook met deze spoordijk een verbinding.  

Om de bestaande bospercelen te versterken is ervoor gekozen om door het 
aanbrengen van nieuwe bospercelen en houtwallen een landschap met  allure te 
realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een scala aan 
beplantingselementen van verschillende hoogte, vorm en soort. De beplanting 
heeft voldoende hoogte om zicht op de bebouwing vanaf de wandelpaden te 
voorkomen, maar is wel in verhouding. Binnen het toekomstige ‘bos’ vormen 
een drietal open ruimten de woonpercelen van het landgoed. De bosschages en 
groenstructuren eindigen op korte afstand van de bebouwing, zodat hier met 
name lange en smalle zichtlijnen tot stand komen. Het landschap vormt op deze 
wijze het groene raamwerk van de toekomstige woonpercelen 

De woonpercelen zijn vanaf de centrale weg met zijn indrukwekkende bomen te 
bereiken vanuit het noorden en vanuit het zuiden. In uitzonderlijke gevallen, 
zoals bij werkzaamheden aan de Rillaersebaan, moet de laan dienst kunnen doen 
als toegangsweg tot Riel. In overleg met de gemeente is besloten tot een 
herinrichting met een beperkt vrijliggend fietspad dat wordt afgescheiden van de 
halfverharding middels paaltjes.  
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Figuur 13: Referentiebeeld Rielsedijk 

In het oostelijk deel van het plangebied is de grondwaterstand vrij hoog. 
Aanvullend op de watergerelateerde ecologische verbindingszone in het 
westelijk deel van het plangebied wordt hier een twee vennen gerealiseerd.  
Het landgoed wordt aan de oostzijde begrensd door een brede houtwal met 
wandelpaden. 

Het plangebied heeft voldoende ruimte en mogelijkheden om aan het 
ontwikkelprincipe van een landgoed te voldoen. Bij de verdere uitwerking van de 
landschapsvisie wordt aangesloten bij de kenmerkende houtwallen, bospercelen 
en ecologische verbindingszone van het gebied. In totaal wordt voorzien in de 
aanleg van een landgoed met een grootte van circa 15,8 ha, waarvan ruim 8 ha 
nieuwe natuur bedraagt waarmee wordt voorzien in de aanleg van diverse 
landschappelijk en/of ecologische elementen. De landschappelijke inrichting van 
het landschap is nader uitgewerkt in het plan ‘Beeldkwaliteit landschap & 
bebouwing, inrichtingsplan, onderhoud & beheer’, dat als bijlage is toegevoegd.  
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Onderstaand is een nadere specificatie gegeven van de verschillende te 
onderscheiden elementen: 

- In totaal wordt ruim 8 hectare nieuwe natuur in het plangebied
toegevoegd:

huidig gebruik na realisatie verschil 

agrarisch 87.984 0 - 87.984
natuur 52.856 132.590
infrastructuur 17.130 17.130 

+ 79.734

wonen 0 8.250 + 8.250

totaal 157.970 157.970 0 

- De drie woonpercelen met bijbehorende infra hebben een oppervlakte van
in totaal ongeveer 2,5 ha, waarvan 1,71 ha ingevuld wordt door de infra en
1,14 ha voorzien is voor de woonfunctie.

Met de realisatie van het nieuwe landgoed Leijvennen wordt een ecologisch- en 
landschappelijk hoogwaardig en aantrekkelijk gebied gecreëerd. De toe te 
voegen wandel- en fietspaden maken het landschap weer toegankelijk en 
versterken daarmee de belevingswaarde voor omwonenden en passanten. In het 
document ‘beeldkwaliteit landschap & bebouwing, inrichtings- & beheerplan 
natuur’, zoals weergegeven in de bijlage, is de ontwikkeling van huidige en 
nieuwe natuur en de ruimtelijke uitgangspunten voor het nieuwe landgoed 
nader uitgewerkt. Dit plan vormt tevens de basis voor het duurzame beheer van 
de aan te leggen natuur. 

Figuur 14: Uitsnede inrichtingsplan Landgoed Leijvennen d.d. 01.05.2020
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Welstand 
Bouwplannen moeten onder meer worden getoetst aan 'redelijke eisen van 
welstand', aldus de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Naast het 
bestemmingsplan is het welstandsbeleid een middel om de ruimtelijke kwaliteit 
van de publieke omgeving te waarborgen bij de bouwplannen die in de 
gemeente worden gerealiseerd. Sinds 1 juli 2004 moet iedere gemeente de 
gehanteerde welstandscriteria vastleggen in een welstandsnota, die door de 
gemeenteraad moet worden vastgesteld.  

De welstandsnota van de gemeente Goirle is in maart 2014 aangevuld met een 
actualisatie van de kaart met welstandsgebieden. De welstandsnota heeft een 
duidelijke relatie met bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan beschrijft 
naast de toegelaten functies in stedenbouwkundige termen de toegestane 
bouwmassa's in een gebied en de plaats waar deze mogen worden gebouwd. Het 
is de taak van welstandsbeleid te borgen dat bij veranderingen de verschijning 
van de bouwmassa's passend is en blijft in de omgeving. De welstandsnota 
verdeelt de gemeente hiertoe in verschillende soorten gebieden, ieder met hun 
eigen (gebiedsgerichte) criteria.  

Op basis van een ruimtelijke analyse en inventarisatie van de bestaande 
bebouwing is in de welstandsnota een gebiedsindeling voor de gemeente Goirle 
gemaakt. Het plangebied is op basis van deze nota ingedeeld als een 
welstandsvrij, behoudens excessen en volledige nieuwbouw. Omdat in huidige 
ontwikkeling sprake is van nieuwbouw wordt het plan wel ter beoordeling 
voorgelegd aan de Welstandscommissie.  

Hierbij wordt getoetst aan de criteria zoals in de welstandsnota benoemd in 
deelgebied G8. Aanvullend hieraan is ten behoeve van voorgestane ontwikkeling 
een beeldkwaliteitskader opgesteld zoals opgenomen in bijlage 7 van dit 
bestemmingsplan. In dit beeldkwaliteitskader zijn beeldkwaliteitseisen 
geformuleerd ten aanzien van de architectuur, inrichting en uitstraling van het 
landgoed.  

Doel van dit beeldkwaliteitsplan is het verschaffen van een toetsingskader voor 
de inrichting van het plangebied en voor de bouwplannen op de drie kavels in 
het nieuwe landgoed Leijvennen. Dit beeldkwaliteitsplan brengt naar voren wat 
bepalend is voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en welke waarden door 
de landgoedontwikkeling op deze locatie worden versterkt dan wel hoe 
eventuele aantasting wordt voorkomen. 

Conclusie 
Dit beeldkwaliteitsplan is als bijlage bij de regels van het bestemmingsplan 
opgenomen.  Het beeldkwaliteitsplan wordt als aanvulling op de Welstandsnota 
gelijk met dit bestemmingsplan in procedure gebracht en vastgesteld. Na het 
doorlopen van de procedure maakt het beeldkwaliteitsplan onderdeel uit van de 
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Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan vormt vanaf dat moment het 
toetsingsdocument voor de ontwikkeling. 

4.2 Archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg 

Archeologie 
Omdat in groeiende mate het Europese archeologische erfgoed werd bedreigd, is 
in 1992 het Verdrag van Malta tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit verdrag 
is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk in situ te behouden. Waar dit 
mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het 
ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologische belang vanaf het 
begin meewegen in de besluitvorming. Om dit meewegen te laten plaatsvinden 
wordt, naast de in ontwikkeling zijnde regelgeving en beleid, een economische 
factor toegevoegd. De kosten voor het zorgvuldig omgaan met het 
bodemarchief, in casu de kosten voor inventarisatie, (voor)onderzoeken, 
bodemonderzoek en documentatie, worden door de initiatiefnemer betaald. 

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg in 
werking getreden. Hiermee is het Verdrag van Malta in de Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. Dit betekent onder meer het volgende: 
- de introductie van het veroorzakersprincipe, waardoor de kosten van

archeologische onderzoek verhaald kunnen worden op de verstoorder;
- de verankering van de archeologische monumentenzorg in de ruimtelijke

ordening.

In wetgeving is de omgang met archeologisch erfgoed geregeld en zijn enkele 
uitgangspunten en doelstellingen gesteld. Zo kan iedere initiatiefnemer van 
projecten waarbij de bodem verstoord wordt, verplicht worden gesteld om een 
rapport over te leggen waaruit de archeologische waarde van het te verstoren 
terrein (het plangebied) blijkt. Voor een dergelijk rapport is archeologisch 
onderzoek vereist.  

Dit bestaat in de eerste plaats uit vooronderzoek: het bureauonderzoek en/of 
inventariserende veldonderzoek, elk met bijbehorende standaardrapportages. 
Tijdens het bureauonderzoek wordt gekeken naar wat er in historisch, 
archeologisch en aardwetenschappelijk opzicht al bekend is over het plangebied. 
De volgende fase bestaat in veel gevallen uit een veldonderzoek. Dergelijk 
onderzoek heeft als doel kansrijke en kansarme zones te karteren. Hierbij kan 
booronderzoek plaatsvinden alsmede proefsleuvenonderzoek. De resultaten 
dienen vervolgens te worden gewaardeerd. Tijdens de waarderende fase wordt 
van de aangetroffen vindplaatsen, ook wel site genoemd, de omvang, aard, 
datering en fysieke kwaliteit vastgesteld om zo tot een oordeel over de 
behoudenswaardigheid te komen. 
Op basis van dit oordeel neemt de betrokken overheid een (selectie)besluit hoe 
met eventueel aanwezige vindplaatsen dient te worden omgegaan. 
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Toetsingskader 
In wetgeving is de omgang met archeologisch erfgoed geregeld en zijn enkele 
uitgangspunten en doelstellingen gesteld. Zo kan iedere initiatiefnemer van 
projecten waarbij de bodem verstoord wordt, verplicht worden gesteld om een 
archeologisch onderzoek over te leggen waaruit de archeologische waarde van 
het te verstoren terrein (het plangebied) blijkt.  

Beoordeling 
De gemeente Goirle heeft geen specifiek beleid ten aanzien van de 
archeologische waarden van het grondgebied binnen de gemeente. Zij sluit aan 
bij de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW 2010, herziening 2016) van de 
provincie Noord-Brabant. De CHW geeft de meest recente erfgoedinformatie van 
het rijk, met archeologische en bouwkundige monumenten, met archeologische 
verwachtingswaarden en met beschermde stads- en dorpsgezichten. Uit 
navolgende uitsnede van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie 
blijkt dat het plangebied is gelegen binnen enkele cultuurhistorisch waardevolle 
gebieden. 

Figuur 15: Cultuurhistorische verwachtingskaart van de Provincie Noord-Brabant met in rood het 
plangebied. 

Binnen het plangebied is het zuidelijk deel van het plangebied (lichtblauw 
omrand) aangeduid als een gebied met een middelhoge archeologische trefkans.  

Ter bescherming van deze archeologische waarden is in het bestemmingsplan 
een dubbelbestemming Waarde – Archeologie opgenomen. Archeologisch 
onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlak groter dan 100 m² 
en dieper dan 40 cm.  



35 

Binnen het plangebied zijn geen rijksmonumenten, beschermd stads en 
dorpsgezichten of archeologische monumenten aanwezig. 

Conclusie 
Binnen een deel van het plangebied wordt de kans op het aantreffen van 
eventuele archeologische vondsten aannemelijk verwacht (middelhoge trefkans). 
Voor dit deel van het plangebied is de dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’ 
opgenomen. De beoogde ontwikkelingen brengen diverse werkzaamheden in de 
ondergrond met zich mee, maar deze zijn volledig buiten het gebied met de 
middelhoge trefkans gelegen. Op het moment dat de ontwikkelingen binnen het 
gebied met een middelhoge trefkans worden gepositioneerd, dient middels een 
archeologisch verkennend onderzoek te worden onderzocht of er enige 
archeologische waarden binnen het gebied te verwachten zijn. 

4.3 Woonvisie 
Het gemeentelijk woonbeleid volgt uit de vierjaarlijkse woonvisie. Hierin komen 
thema's en trends in het wonen aan de orde, worden actuele knelpunten geduid 
en worden de woonopgaven voor de komende jaren benoemd. In de woonvisie 
is gekozen voor drie hoofdthema's: 
- wonen en de woonomgeving;
- wonen, zorg en welzijn en
- nieuwbouw.
Gestreefd wordt naar een gemeente waarin voldoende mate van differentiatie in
het woningaanbod is zodat iedereen passende woonruimte kan vinden.

Wonen en de woonomgeving 
Bij dit thema is het streven gericht op het behouden van de fysieke kwaliteit van 
de bestaande woningen in de gemeente, alsmede de tevredenheid over de 
kwaliteiten van de bestaande woningen behouden en daar waar mogelijk 
versterken. 

Wonen, zorg en welzijn 
Gestreefd wordt naar het stimuleren, faciliteren en daar waar mogelijk 
afdwingen dat er voldoende aanbod aan beschermd, verzorgd en geschikt wonen 
in de gemeente aanwezig is.  

Daarnaast wordt beoogd om binnen de gemeente in het algemeen en in het 
bijzonder binnen de woonzorgcirkels rond Guldenakker en St. Elisabeth, een 
woonomgeving te creëren die bereikbaar, toegankelijk en veilig is. 

Nieuwbouw 
Het streven is gericht op voldoen aan de behoefte van betaalbare woningen en 
aan verschillende woningtypen door invulling van het woningbouwprogramma 
op basis van geconstateerde behoeften in woningbehoeftenonderzoeken. 
Daarnaast moet worden voldaan aan de behoefte aan verschillende 
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woningtypen. Plannen worden getoetst aan het gewenst woonmilieu, ruimtelijk-
stedenbouwkundige inpassing, consumentgerichtheid en de vraag of het plan 
onderdeel uitmaakt van een voor gemeente prioritaire gebiedsontwikkeling. 

Conclusie 
Het realiseren van landgoederen past binnen de voorgestane differentiatie van 
het woningaanbod van de gemeente Goirle. De toekomstige bewoners betreffen 
echter niet alleen bewoners vanuit de gemeente, maar ook vanuit de regio, 
Provincie of heel Nederland.  

Het realiseren van een landgoed (3 woongebouwen met maximaal 6 woningen) 
is niet specifiek benoemd binnen de Woonvisie, maar past wel binnen de 
uitgangspunten van deze Visie. 

Woonbehoefteonderzoek 
De gemeente voert iedere vier jaar een woonbehoefteonderzoek uit in kader van 
het samenwerkingsverband 'Hart van Brabant'. Uit de prognoses (‘De bevolkings- 
en woningbehoefteprognose Noord-Brabant Actualisering 2017’) blijkt dat het 
inwoneraantal van Goirle in ieder geval tot en met 2040 blijft groeien.  
Qua woningtype is er vooral een tekort aan appartementen met een lift. Het 
berekende woningtekort moet niet als absolute waarde worden beschouwd 
maar als een indicatie. Het feitelijke tekort is namelijk van veel factoren 
afhankelijk zoals het aantal vestigers: de mensen die de komende jaren naar de 
gemeente Goirle verhuizen. 

In het ‘Regionaal Kwalitatief Woningbehoefteonderzoek’ Hart van Brabant 
(september 2018) wordt een tekort aan de woonmilieus landelijk, luxe woonwijk, 
luxe stadswijk, rustige stadswijk en dorps gesignaleerd. Er bestaat een duidelijke 
vraag naar kwaliteit. Men wil betere stedelijke wijken (luxe stadswijk, rustige 
stadswijk), minder standaard (suburbane) wijken, en meer ruimte en interactie 
met de natuur (landelijk). 

Het realiseren van een landgoed met maximaal 6 wooneenheden betreft een 
zodanig specifieke regionale en provinciale ontwikkeling, dat hiernaar in het 
woonbehoefteonderzoek geen onderzoek is verricht. Het betreft hier immers 
een ontwikkelingscategorie voor een specifieke doelgroep die buiten de scope 
van dit onderzoek valt. Uit de marktverkenning van een tweetal in de regio 
bekende makelaars blijkt dat er voldoende vraag is naar het te realiseren 
woonmilieu in Leijvennen. De ontwikkeling van een landgoed betreft een uniek 
project binnen de regio en is gelegen in een landschappelijk- en ecologisch zeer 
waardevolle omgeving. Vanuit de regio en de provincie is gezien het hoge 
kwaliteitsniveau hier voldoende vraag naar. 

Notitie Prioritering Woningbouwlocaties 2016-2021 
In oktober 2010 heeft de gemeenteraad de ‘Strategische afwegingsnotitie 
woningbouw’ vastgesteld. Iedere potentiële woningbouwlocatie is afzonderlijk, 
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op basis van de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in de Woonvisie 2011, 
beoordeeld. Het gaat hierbij om de volgende criteria: 
- Woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief);
- Nut en noodzaak van een ontwikkeling vanwege andere beleidsdoelen;
- Ruimtelijke kwaliteit;
- Grond / sturingsmogelijkheden*;
- Financiële haalbaarheid en risico's.
* Hierbij spelen elementen als het wel of geen eigenaar zijn van de grond een rol.
Maar ook in hoeverre de gemeente kan sturen op de invulling en kwaliteit van
een locatie.

Voorliggende ontwikkeling betreft een nieuwe locatie, die niet in de notitie is 
opgenomen.  

4.4 Groen 

Groenstructuurplan 
De gemeenteraad heeft op 11 maart 2014 het Groenstructuurplan vastgesteld. In 
dit plan wordt een lange termijn visie voor het gemeentelijk groen binnen de 
bebouwde kom weergegeven. Binnen het Groenstructuurplan is voor het gebied 
ten oosten van de kern Riel (en specifiek voor het plangebied) aangegeven dat 
wordt gestreefd naar het behouden en/of versterken van de bijzondere 
historische groene accenten. De grote groen inrichting langs de oostelijk rand 
met het beekdal wordt hier als sterk punt van de groenstructuur benoemd.  

Er wordt geadviseerd om op enkele plekken  de harde overgang van bebouwing 
naar het beekdal te verzachten door het aanplanten van bomen en/of groene 
erfafscheidingen. 

Uitgangspunt van de voorliggende ontwikkeling betreft de realisatie van een 
landgoed met natuurontwikkeling met zoveel mogelijk behoud van de bestaande 
bomen.  

Landschapsbeleidsplan 2016, Visie op hoofdlijnen 
Het landschapsbeleidsplan heeft als doel de kwaliteiten van het buitengebied te 
versterken, de schoonheid van het buitengebied te vergroten. Groen is het 
visitekaartje van de gemeente Goirle, de identiteit van de gemeente wordt mede 
bepaald door de contrasten en ruimtelijke karakteristieken in het landschap. 
Speerpunt is het handhaven en versterken van de contrasten in identiteiten van 
de verschillende landschapseenheden en het garanderen van de specifiek 
ruimtelijke kwaliteit per landschapseenheid. Verordening Ruimte geeft hiervoor 
het kader.  

Uitgangspunt is het onderkennen en het versterken van de beleving van het 
landschap. Het genieten van dit landschap betekent een netwerk aan paden en 
routes en een duidelijke zonering in gebruik. Het landschap is alleen te beheren 
vanuit rentmeester- en ondernemerschap. Uitgangspunt is dat ingrepen in het 
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landschap altijd een win-win situatie opleveren voor meerdere belangen en dat 
het landschap vanuit het gebruik te beheren is. 

Op grond van de natuurlijke ondergrond en de landschappelijke en functionele 
ontwikkelingen door de tijd heen en de ruimtelijke karakteristieken 
onderscheiden we de volgende vlakken in het buitengebied. 

- Deelgebied West:
Rielsche Heideontginning met het Beekdal van de Hultensche Leij

- Deelgebied Noord:
Het landschap van esdek en beemden van Riel met Beekdal van de Leij

- Deelgebied Midden:
Het landschap van Regte Heide, Riels Laag, bossen en landgoederen met
het Beekdal van de Leij en Poppelsche Leij

- Deelgebied Oost:
Het Beekdallandschap van de Oude en Nieuwe Leij

- Passtuk De Katsbogte De indeling van west, midden, noord en oost komt
grotendeels overeen met bestaande gemeentelijke beleidsstukken. Het
passtuk De Katsbogte introduceren we in dit landschapsbeleidsplan.

Figuur 16: Landschapsdelen (Deel A - Landschapsbeleidplan Goirle) 

De Regte Heide in deelgebied Midden, gelegen ten zuiden van plangebied, wordt 
ingekaderd door twee beekdalen en een landgoederenstrook. Aan de noordzijde 
wil de gemeente een nieuw plas-dras groengebied introduceren in de Katsbogte 
ter versterking van dit natuurhart. Deelgebied Midden bestaat uit een grote 
diversiteit aan landschappen en geschiedenissen en is beleefbaar door middel 
van een uitgekiend netwerk van routes, waarbij de kwetsbare natuur wordt 
ontzien. 
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De Oude Leij is bijna geheel natuurlijk ingericht, met uitzondering van het deel 
aan de oostrand van Riel. Door de introductie van een plas-dras situatie op de 
Katsbogte (voormalige beek en aanduiding op westelijk deel van het plangebied) 
ontstaat een bijzondere situatie. De Leij grenst dan continue aan de oostkant aan 
grotere natuureenheden.  

Het beekdal van de Leijen is uniek vanwege de industriële geschiedenis van 
Goirle en de consequenties hiervan voor het watersysteem, maar ook vanwege 
de breedte van het beekdal, waardoor vele verschillende gradiënten tussen nat 
en droog en rijk en arm gecreëerd kunnen worden. 

Figuur 17: Uitsnede visiekaart Landschapsbeleidsplan 

De beekdalen en lange doorgaande routes in het landschap geven oriëntatie en 
identiteit. De beekdalen zijn door hun breedte ook een essentieel onderdeel van 
het landschapskader op een hoger schaalniveau. Door het voortdurend sturen en 
omvormen aan het watersysteem in verschillende perioden is hun ruimtelijke 
verscheidingsvorm aan wisselende inzichten onderhevig. De beekdalen gelden 
nu als belangrijke verbindingen en steppingstones in het natuurnetwerk en zijn 
essentieel om de gevolgen van de klimaatveranderingen als toename van hevige 
buien en langdurige droogte op te vangen.  
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Belangrijk uitgangspunten vanuit de visie, die van belang zijn voor het landgoed: 
 Binnen het natuurnetwerk zijn nog enkele segmenten van ecologische

verbindingszones te ontwikkelen. Voor de EVZ aan de oostzijde van Riel
en het Bels lijntje wordt een actieve rol van de gemeente voorgesteld.

 Het genieten van dit landschap betekent een netwerk aan paden en
routes en een duidelijke zonering in gebruik.

Passtuk De Katsbogte 
Het Passtuk De Katsbogte is een scharnierplek binnen de gemeente, met een 
rijke historie, maar nu verrommeld. Zonder duidelijke ruimtelijke functie wordt 
dit gebied steeds genoemd bij nieuwe initiatieven. We hebben dit gebied een 
nieuwe toekomst gegeven in de ontwikkeling van een nat plasdras groengebied 
en waterbuffer. Het passtuk Katsbogte is een strategisch gelegen deel, maar 
cultuurhistorisch en hydrologisch een zeer waardevol gebied. Dit gebied 
ontbeert een duidelijk landschappelijk beeld, maar kan verbindingen leggen.  

De Leij is bijna geheel natuurlijk ingericht, met uitzondering van het deel aan de 
oostrand van Riel, bij Fellenoord. Door de introductie van een plas-dras situatie 
op de Katsbogte ontstaat een bijzondere situatie. De Leij grenst in de 
toekomstige situatie aan de oostzijde continue aan grotere natuureenheden, 
waardoor deze EVZ zeer robuust wordt. 

Door de lage ligging kan dit gebied water vasthouden en hiermee de kweldruk op 
de Regte Heide vergroten en verdroging van de heide tegengaan. Kwel 
gerelateerde natuur en waterbergingen kunnen ontwikkeld worden in 
combinatie met een economische drager. Een zeldzaam biotoop, het 
elzenbronnenbos (Elzenbroekbos) kan hier ontstaan.  
Het elzenzegge-elzenbroek is een bostype van natte, voedselrijke standplaatsen 
op een venige bodem, waar de veenlaag beperkt in dikte is (tot 1 m) zodat de 
vegetatie in contact blijft met het grondwater. Ze komt ook voor op zeer natte 
lemige zandbodems. De toplaag is dikwijls gemineraliseerd. De associatie is te 
vinden in rivier- en beekdalen, in afgesneden beekmeanders, verlande poelen en 
aan de randen van laagveengebieden. 
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Uitdagingen en spelregels Passtuk Katsbogte 
Het beekdal van de Leij wordt natuurlijker ingericht door het creëren van 
moeras- en beek begeleidende bosjes en houtwallen. 
De spelregels zijn grotendeels gebaseerd op het concept beheerplan voor de 
Regte Heide. Creëer een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied, waarbij met 
name wordt ingezet op vernatten van de directe omgeving van het 
heidecomplex op de flanken, in de bossen en de beekdalen. Ontwikkel waar 
mogelijk kwel gerelateerde natuur en waterberging in gebied Katsbogte, dit met 
de hulp van een duurzame economische drager. De flanken van de beekdalen 
duurzaam inrichten door middel van coulissen. Erven, (duurzame) agrarische 
bedrijven, recreatieondernemingen en overige functies worden landschappelijk 
ingepast binnen deze coulissen. Eventueel ontwikkelen van nieuw plas-dras 
groengebied in de Katsbogte, met de functie van waterberging en kwelzone door 
middel van een economische drager. Er gelden meer specifieke spelregels voor 
de Oude Leij15. Behouden en versterken van het bijzondere watersysteem van 
de Leij en de bijzondere biotopen. Ontwikkeling van een natuurlijke rand van de 
beek langs Riel: het maken van het laatste stukje EVZ. Doorgaande droge voeten 
route parallel aan de Leij ontwikkelen met zichten op kwetsbaar natuurgebied. 
Het landschap van de natte natuurparel verder ontwikkelen. Lagere delen in 
beekdal laten ontwikkelen tot broekbossen of moerassen om water vast te 
houden. Landschaps ontwikkeling van natuurlijke rand van de beek langs Riel. 
Opleiden en bergen van regenwater in laagte in het beekdal in rabatbossen of 
moerasbossen. Verflauwen van taluds en profiel van de beek. Route langs de 
rand van het beekdal opnemen in netwerk van paden. Versterking van de 
ecologische verbindingszone langs de Leij. 

Om het landschap beleefbaar te maken is een van de onderleggers van het 
groene raamwerk een netwerk van routes, zowel wandel-, fiets- als ruiterroutes. 
In het landschapsbeleidsplan is voorgesteld om beide kernen Goirle en Riel en de 
nederzettingen in te bedden in het landschap zodat een verwevenheid tussen 
buitengebied en verstedelijking ontstaat. Deze verwevenheid ontstaat niet alleen 
maar door groenelementen maar ook een fijnmazig netwerk van routes naar 
buiten. Wandel- en fietspaden in de kernen sluiten beter aan op het 
buitengebied.  

Aansluitend op het bestaande knooppuntensysteem introduceren we een aantal 
nieuwe verbindingen in het netwerk van wandelpaden: 

- rondom de kernen zijn meerdere ommetjes mogelijk vanuit huis.
- in oost-west richting, bijvoorbeeld aan de noordzijde van Riel en Goirle.
- ontbrekende hoge routes parallel aan de beekdalen.
- dichter netwerk

Doorlopende paden langs de beek, liefst een hoge en lage variant. Dichter 
netwerk van paden rondom de nederzettingen en de dorpen. Connecties tussen 
deze twee systemen via landschapselementen. Paden uitgevoerd als gras- zand 
en half verharde paden. 
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Het netwerk van fietspaden verdichten in deelgebied west en oost We 
introduceren een aantal nieuwe verbindingen in het knooppuntennetwerk van 
fietsroutes, die gebaseerd zijn om een aantal bijzondere landschappen en 
bijzondere historische locaties. De gemeente houdt op deze manier de fietser 
langer in zijn buitengebied. De routes zijn vaak verbonden aan de lange lijnen uit 
het landschapsbeleidsplan, bijvoorbeeld de Oude Tilburgsebaan en de 
goederenspoorlijn. 

Conclusie  
In aansluiting op het landschapsplan wordt met de planontwikkeling invulling 
gegeven aan de volgende punten:  

- De flanken van de beekdalen duurzaam inrichten door middel van
coulissen. Erven, (duurzame) agrarische bedrijven,
recreatieondernemingen en overige functies worden landschappelijk
ingepast binnen deze coulissen

- Eventueel ontwikkelen van nieuw plas-dras groengebied in de Katsbogte,
met de functie van waterberging en kwelzone door middel van een
economische drager

- We introduceren een aantal nieuwe verbindingen in het
knooppuntennetwerk van fietsroutes, die gebaseerd zijn om een aantal
bijzonder landschappen en bijzondere historische locaties.

- De gemeente houdt op deze manier de fietser langer in zijn buitengebied.
De routes zijn vaak verbonden aan de lange lijnen uit het
landschapsbeleidsplan, bijvoorbeeld de Oude Tilburgsebaan en de
goederenspoorlijn.

In bijlage 7 ‘beeldkwaliteit landschap en bebouwing inrichtingsplan beheer 
en onderhoud’ zijn deze ingrepen nader toegelicht.   

4.5 Verkeer en parkeren 

Verkeer 
Op 10 december 2013 heeft de gemeenteraad van Goirle een nieuw 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Het doel van het 
GVVP is het vastleggen van her verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente 
Goirle voor de periode 2013 tot 2023. Het beleid moet aansluiten bij de ambities 
en de speerpunten die de gemeente heeft en moet tevens passen binnen de 
kaders die hogere overheden in hun beleid stellen. 
In het GVVP worden de thema's verkeersveiligheid, fiets, bereikbaarheid en 
verkeerscirculatie, voetgangers/minder validen, parkeren, openbaar vervoer en 
leefbaarheid en milieu besproken.  

De voorgestane ontwikkeling bestaat uit het realiseren van maximaal zes 
wooneenheden (landhuizen). De ontsluiting van de landhuizen vindt plaats via 
Rillaerse Baan en vervolgens de Rielsedijk. Ditzelfde is tevens van toepassing 
voor de bestaande woning. 
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De bestaande halfverharde laan in het plangebied wordt 
heringericht: gebruik ten behoeve van wandelen en fietsen wordt 
hiermee weer aantrekkelijk (zie blz. 29 e.v.). Alleen gemotoriseerd
bestemmingsverkeer zal gebruik maken van beide wegen. Dit heeft positieve 
gevolgen voor de bestaande verkeerssituatie. De ontsluiting en 
bereikbaarheid van het plangebied en haar omgeving blijft ongewijzigd, 
maar sluipverkeer wordt geweerd. 

Conclusie. 
De vaststelling van het onderhavige bestemmingsplan heeft geen negatieve 
gevolgen op de bestaande verkeerssituatie waardoor er geen belemmeringen 
bestaan. 

Parkeren 
Bij de vestiging van nieuwe functies en intensivering van bestaande functies 
worden de parkeernormen gehanteerd zoals deze zijn opgenomen in de 
publicatie 317 "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie" van het CROW. Dit is 
in de planregels opgenomen.  
De onderhavige ontwikkeling betreft de realisatie van maximaal drie 
‘landhuizen’ met maximaal 6 woningen, waarbij het parkeren volledig op 
eigen terrein zal plaatsvinden. Dit heeft geen gevolgen voor de 
parkeerbehoefte in de omgeving van het plangebied. 
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5 HOOFDSTUK 5 MILIEUASPECTEN 

Dit hoofdstuk geeft aan hoe de milieuaspecten een rol hebben gespeeld bij het 
opstellen van het voorliggende bestemmingsplan. 

5.1 Milieuhinder en bedrijven 
Vanuit milieuoogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende 
activiteit en een milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand dient dan 
bijvoorbeeld om ter plaatse van een kwetsbaar object, zoals woningen, een 
aanvaardbaar geur-, geluid- of veiligheidsniveau te realiseren. Deze afstand 
wordt milieuzonering genoemd. Een milieuzonering vormt het indirecte 
ruimtegebruik van een milieubelastende activiteit. In VNG-brochure 'Bedrijven 
en milieuzonering' (2009) zijn richtafstanden opgenomen, waarmee rekening 
moet worden gehouden ten opzichte van gevoelige functies. Het gaat daarbij 
zowel om de invloed van omliggende milieubelastende activiteiten op 
nieuwbouwplannen, als om invloed van eventuele nieuwe milieubelastende 
activiteiten op milieugevoelige bestemmingen in de omgeving. 

In de lijst is op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, geur en gevaar) 
een indicatie gegeven van de afstand tussen bedrijven en hindergevoelige 
functies (zoals woningen) waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen 
rekening kunnen houden. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden 
afgeweken. 

Milieucategorie Richtafstand t.o.v. 
rustig 

buitengebied/woonwijk 

Richtafstand t.o.v. 
gemengd gebied 

1 10 0 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

5.1 500 300 

5.2 700 500 

5.3 1.000 700 

6 1.500 1.000 

Invloed van de omgeving op het voornemen 
In het plangebied worden maximaal zes woningen gerealiseerd. Daarom dient 
getoetst te worden of omliggende bedrijven niet worden beperkt in hun 
bedrijfsvoering en of het woon- en leefklimaat voldoende gegarandeerd kan 
worden in het plangebied.  
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Ten noorden van het plangebied ligt het bedrijventerrein Katsbogten. Het 
vigerende bestemmingsplan laat op het bedrijventerrein Katsbogten op de 
dichtstbijzijnde gronden milieucategorie 2 en 3.1. toegelaten. Deze gronden 
bevinden zich echter op ruim 400 meter van de woningen, waardoor voldaan 
wordt aan de richtafstanden tot een rustig buitengebied. Het bedrijventerrein 
Katsbogten is geen gezoneerd industrieterrein.  

Ten oosten van het plangebied is wel een intensieve veehouderij gelegen. Deze 
veehouderij komt nader aan bod bij het onderdeel agrarische geurhinder.  

Aan de zuidzijde, grenzend aan het plangebied bevinden zich enkele volkstuinen. 
Een dergelijke functie is niet opgenomen in de richtafstandenlijst van de VNG-
brochure. Qua aard wordt deze functie gezien als maximaal een milieucategorie 
2 functie, waarvoor een richtafstand van 30 meter geldt. Aan deze afstand wordt 
ruimschoots voldaan.  

In de omgeving van het plangebied liggen voor het overige geen relevante 
inrichtingen. 

Invloed van het voornemen op omgeving 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient eveneens beoordeeld te 
worden of de nabij gelegen milieubelastende activiteiten niet worden beperkt 
door de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. De ontwikkeling betreft de realisatie 
van enkele landhuizen (maximaal vier woningen), welke op een zodanig afstand 
van de nabijgelegen bedrijven zijn gelegen dat geen beperking van de 
bedrijfsactiviteiten te verwachten valt.  

Conclusie 
Vanuit bedrijven en milieuzonering zal voldaan kunnen worden aan de 
richtafstanden.  

5.2 Externe veiligheid 

Inleiding 
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge 
van mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en 
transportverbindingen (wegen, spoorwegen en waterwegen) en buisleidingen. 
Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, 
zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. De 
belangrijkste zijn: 
- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).
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Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee 
kernbegrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel 
beide begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen.  

De risico's dienen te worden beoordeeld op het plaatsgebonden en het 
groepsrisico. Het plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen 
tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar object. Het groepsrisico is een maat die 
aangeeft hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke stoffen met een 
bepaalde groep slachtoffers. Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans. 
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond 
een risicobron. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de fN-curve. 
Deze curve geeft aan hoe groot de kans is op een ongeval met een bepaald 
aantal slachtoffers. 

Plaatsgebonden risico. 
Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand die zich op een bepaalde plaats 
bevindt, komt te overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door een lijn op een kaart die de 
punten met een gelijk risico met elkaar verbindt (zogeheten risicocontour). Het 
rijk heeft als maatgevende risicocontour de kans op overlijden van 10-6 per jaar 
gegeven (indien een persoon zich gedurende een jaar binnen deze contour 
bevindt is de kans op overlijden groter dan één op een miljoen jaar). 
Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het plaatsgebonden 
risico 10-6. Het plaatsgebonden risico 10-6 is voor ruimtelijke besluiten vertaald 
naar grenswaarden en richtwaarden. 

De wetgeving is erop gericht om voor bestaande situaties geen personen in 
kwetsbare objecten (zoals woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoren) 
en zo min mogelijk personen in beperkt kwetsbare objecten (zoals kleine 
kantoren en sportcomplexen) bloot te stellen aan een plaatsgebonden risico dat 
hoger is dan 10-6 per jaar. 

Nieuwe ontwikkelingen van kwetsbare objecten binnen de risicocontour van 10-6 
per jaar zijn niet toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen van beperkt kwetsbare 
objecten zijn ongewenst, maar wel toegestaan indien gemotiveerd kan worden 
waarom dit noodzakelijk is. 

Daarnaast dient aangetoond te worden dat afdoende maatregelen worden 
genomen om de risico's en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. 
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Groepsrisico 
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat een bepaald aantal mensen 
overlijdt als direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De hoogte van 
het groepsrisico hangt af van: 
- de kans op een ongeval;
- het effect van het ongeval;
- het aantal personen dat in de omgeving van de bron(inrichting of

transportroute) verblijft;
- de mate waarin de personen in de omgeving beschermd zijn tegen de

gevolgen van een ongeluk
Het groepsrisico kan worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale 
as het aantal dodelijke slachtoffers en op de verticale as de kans per jaar op 
tenminste dat aantal slachtoffers. Het groepsrisico wordt bepaald binnen het 
zogenaamde invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Hoe meer personen 
per hectare in het invloedsgebied aanwezig zijn, hoe groter het aantal 
(potentiële) slachtoffers is, en hoe hoger het groepsrisico. 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan, waarvan het plangebied is gelegen 
binnen het invloedsgebied van een risicobron, geldt een verantwoordingsplicht. 

Beleidsvisie externe veiligheid 
De gemeenteraad heeft op 10 april 2007 de "Beleidsvisie externe veiligheid" 
vastgesteld. Met deze visie geeft de gemeente haar visie op de beheersing van 
veiligheidsrisico's binnen de gemeentegrenzen. Op basis van de visie wordt de 
beleidsvrijheid voor externe veiligheid ingevuld en wordt richting en uitwerking 
gegeven aan een verantwoord, veilige, en integrale invulling van duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling. De visie is toetsingskader voor ruimtelijke besluiten. 

De gemeente Goirle maakt in haar visie op externe veiligheid onderscheid naar 
gebieden met een woonbestemming en gebieden met een industriebestemming. 
Bij de eerstgenoemde functie liggen de ambities voor externe veiligheid hoger 
dan bij de laatstgenoemde functie. 

Beoordeling 
Met het plan worden woningen voorzien. Woningen zijn kwetsbare objecten in 
het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. In de omgeving van het 
plangebied komen de volgende relevante risicobronnen voor. 
 Transport van gevaarlijke stoffen over de N630 en A58;
 Hogedruk aardgasleiding Z-528.

In de omgeving zijn geen relevante risicovolle inrichtingen aanwezig, waarvan 
het invloedsgebied het plangebied overlapt. 
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Figuur 18:  uitsnede provinciale risicokaart 

Transport van gevaarlijke stoffen over de N630 en A58 
Over deze wegen worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Over de A58 worden 
toxische gassen vervoerd waardoor sprake is van een invloedsgebied van meer 
dan 4 kilometer. Over de N630 worden ook gevaarlijke stoffen getransporteerd. 
Omdat het plangebied op een afstand van meer dan 200 meter is gelegen, 
behoeft het groepsrisico niet in beeld gebracht te worden. Deze aspecten leiden 
niet tot een potentiële belemmering voor de haalbaarheid.   

Hogedruk aardgasleiding Z-528 
Deze hogedruk aardgasleiding heeft een werkdruk van 40 bar en diameter van 4 
inch. Derhalve geldt een maximale contour van 50 meter (invloedsgebied). Dit 
invloedsgebied reikt niet tot het plangebied. Het plangebied is ten minste 80 
meter van de hogedruk aardgasleiding verwijderd. Derhalve behoeft geen 
rekening te worden gehouden met deze leiding.  

Vuurwerk 
Op 1 maart 2002 is het Vuurwerkbesluit in werking getreden. Hierin zijn 
veiligheidsafstanden opgenomen, die moeten worden aangehouden tussen 
opslagplaatsen voor vuurwerk en kwetsbare objecten (zoals woningen, 
bedrijfsgebouwen, maar ook winkels, scholen en cafés). Bestaande 
vuurwerkbedrijven (inclusief detailhandel) kunnen positief worden bestemd, 
mits aan de veiligheidsafstanden ten opzichte van kwetsbare objecten wordt 
voldaan.  
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Indien in een bestaande situatie  niet wordt voldaan aan de geldende 
veiligheidsafstanden, dient een verandering in de inrichting te worden 
doorgevoerd, waardoor wel aan de veiligheidsafstand wordt voldaan, of dient 
het bedrijf te worden verplaatst. De veiligheidsafstanden worden gemeten vanaf 
de deuropening van de (buffer)bewaarplaats. Voor bedrijven waar niet meer dan 
10.000 kg consumentenvuurwerk wordt opgeslagen, geldt een vaste afstand van 
8 meter in de voorwaartse richting tot (geprojecteerde) kwetsbare objecten. 
Voor bedrijven die meer dan 10.000 kg opslaan, geldt een vaste afstand van 20 
meter in voorwaartse richting, indien het uitsluitend verpakt 
consumentenvuurwerk betreft. Indien er (ook) sprake is van onverpakt 
vuurwerk, dient een grotere afstand te worden aangehouden, afhankelijk van de 
hoeveelheid vuurwerk in de bufferbewaarplaats (deze afstand kan oplopen tot 
48 meter voorwaarts). 
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven gevestigd die 
vuurwerk verkopen.  

Conclusie 
Vanuit externe veiligheid gelden er geen aandachtspunten voor ontwikkeling van 
het landgoed.  

5.3 Kabels, leidingen en straalpad 
In of nabij het plangebied liggen geen planologische relevante buisleidingen en 
lopen tevens geen relevante straalpaden.  

5.4 Geluid 
De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het juridische kader voor het Nederlandse 
geluidsbeleid. De Wgh bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter 
voorkoming en bestrijding van geluidshinder door wegverkeer, industriële 
activiteit en railverkeer. Het stelsel is gericht op het voorkomen van nieuwe 
geluidhinder. 

Wegverkeer 
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk 
wanneer een nieuw geluidsgevoelig object wordt mogelijk gemaakt binnen een 
door deze wet aangewezen geluidzone van wegen.  

Beoordeling 
Ten behoeve van de ontwikkeling van een landgoed zijn voor het plangebied de 
ligging van de contouren als gevolg van wegverkeerslawaai bepaald. In het kader 
van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met 
uitzondering van woonerven en wegen waarvoor een maximale snelheid geldt 
van 30 km/uur. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal 
rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied. Het 
plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Goirle.  



50 

Indien de wegen rondom de planlocatie worden getoetst aan de 
zoneringsbepalingen van de Wet geluidhinder dan blijkt dat de locatie gelegen is 
binnen de geluidzone van de Rielsedijk en de Rillaerse baan. De woningen zijn 
buiten de geluidszones van de Rielseweg en de Rillaersebaan gelegen. 

De verkeersgegeven van de Rillaerse baan zijn aangeleverd door de gemeente 
Goirle. Wat betreft de Rielsedijk beschikt de gemeente Goirle niet over 
verkeersgegevens. In het verlengde van de Rielsedijk is de Goirleseweg gelegen. 
Van deze weg heeft de gemeente Goirle wel gegevens beschikbaar. De 
verkeersgegevens van de Goirleseweg zijn gebruikt voor het bepalen van de 
geluidsberekeningen van de Rielsedijk. Naar verwachting zijn de 
verkeersgegevens van de Goirleseweg vergelijkbaar met de verkeersgegevens 
van de Rielsedijk of wellicht iets hoger.  

Voor wegverkeer mag, op grond van artikel 3.6a van het Reken en 
meetvoorschrift geluidhinder 2006 (RMG 2006) een aftrek op de 
berekeningsresultaten worden toegepast. Deze aftrek is gebaseerd op artikel 
110g van de Wet geluidhinder. Bij geluidberekeningen op de gevels van 
woningen mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het 
wegverkeer. Van de berekende geluidsbelasting wordt derhalve een waarde 
afgetrokken. 
Voor wegen met een snelheid tot 70 km/uur bedraagt de aftrek 5 dB en voor 
wegen met een snelheid van 70 km/uur of meer bedraagt de aftrek 2 dB. In de 
onderhavige situatie is een aftrek van 5 dB gehanteerd. 

De Wet geluidhinder stelt als maximaal toelaatbare geluidbelasting 48 dB voor 
nieuwe situaties binnen geluidszones voor wegverkeer. Bij overschrijding van 
deze maximaal toelaatbare geluidbelasting kan volgens de Wet geluidhinder 
onder bepaalde voorwaarden een hogere waarde worden toegestaan tot 
maximaal 63 dB in stedelijk gebied. In buitenstedelijk gebied is een hogere 
waarde tot maximaal 53 dB toegestaan. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Goirle zijn bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde. 

Met de verkeersgegevens zijn de contouren berekend van de separate wegen op 
een hoogte van 1.5, 4.5 en 7.5 meter. Verder is de aftrek volgens artikel 110g 
Wgh (aftrek van 5dB) meegenomen. De contouren van beide wegen zijn in 3 
figuren inzichtelijk gebracht en opgenomen als bijlage 2 bij deze toelichting. 
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Figuur 19: Geluidscontouren van Rillaerse baan en Rielsedijk op 1.5, 4.5 en 7.5 meter (bijlage 2) 

Uit de figuren blijkt dat voor het noordelijk deel van de planlocatie het 
geluidniveau hoger is dan 48 dB (gele gebied op circa 80 tot 150 meter vanaf de 
Rillaerse baan) en direct langs de Rillaerse baan heerst een geluidniveau van 53 
dB of hoger (rode gebied tot circa 80 meter van de Rillaerse baan). De 
wooneenheden van het landgoed zijn allen gelegen binnen het gebied waar 
voldaan wordt aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 48 dB. 
Het doorlopen van een procedure hogere grenswaarde is dan ook niet 
noodzakelijk. 

Industrie 
Het plangebied ligt niet binnen en zone/contour van een ingevolgde de Wgh 
gezoneerd industrieterrein. Ook zijn er in of in de directe omgeving van het 
plangebied geen nieuwe industrieën voorzien. In de directe omgeving van het 
plangebied is geen sprake van andere geluidhinderlijke inrichtingen die van 
invloed zijn op de ontwikkelingen binnen het plangebied. 

Railverkeer 
Binnen de gemeente Goirle bevinden zich geen spoorwegen. Ook laat het 
bestemmingsplan geen nieuwe spoorwegen toe. Een akoestisch onderzoek naar 
spoorweglawaai is niet aan de orde. 

Conclusie 
Vanuit het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor de vaststelling van dit 
bestemmingsplan. 
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5.5 Lucht 
Om de ontwikkeling van nieuwe functies mogelijk te maken dient de 
luchtkwaliteit in beschouwing te worden genomen. In hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit vastgelegd. Doel 
ervan is het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van 
luchtverontreiniging. 

In de Regeling NIBM (niet in betekenende mate) is een lijst met categorieën 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. 
Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het aspect 
luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook als het bevoegd gezag op een andere 
wijze, bijvoorbeeld door berekeningen, aannemelijk kan maken dat het geplande 
project NIBM bijdraagt, kan toetsing van de luchtkwaliteit achterwege blijven. 

Onderhavige ontwikkeling betreft het planologische mogelijk maken van een 
dermate laag aantal woningen, dat dit niet behoort tot een categorie van 
gevallen waarvoor een luchtkwaliteitonderzoek nodig is. Het bestemmingsplan 
draagt derhalve niet in betekenende mate bij aan een (verslechtering) van de 
luchtkwaliteit en kan op dit vlak  dus onbelemmerd doorgang vinden. 

Conclusie 
Er bestaan voor het onderhavige bestemmingsplan geen belemmeringen ten 
aanzien van het aspect luchtkwaliteit. 

5.6 Geur 

Industriële geur 
Het beleid voor industriële geur (geur van bedrijven die niet tot de agrarische 
sector behoren) is samengevat in een brief van het ministerie van VROM van 30 
juni 1995. Kort gezegd komt het erop neer dat afgestapt is van stringente 
geurnormen: de toetsing of een ontwikkeling toelaatbaar is zonder voor 
overmatige geurhinder te zorgen, is grotendeels overgelaten aan lokale 
overheden. Er wordt in de brief een aantal algemene beleidsuitgangspunten 
gegeven, waarbij "het voorkomen van nieuwe geurhinder" voor de ruimtelijke 
ordening het belangrijkst is. Binnen de gemeente worden deze algemene 
uitgangspunten gehanteerd. 

Voor een aantal categorieën bedrijven is dit algemene geurbeleid 
geconcretiseerd in de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR). Voor zover een 
"dosis-effectrelatie"(de relatie tussen de geuremissie bij het bedrijf en de hinder 
voor omwonenden) voor een bedrijfscategorie is vastgesteld, zijn voor die 
bedrijven "normen" vastgesteld waarbij hinder kan worden verwacht. Voor de 
overige categorieën bedrijven zal dit moeten worden vastgesteld door specifiek 
geuronderzoek. Aangezien de NeR een formele richtlijn is, en bovendien een 
concrete vertaling vormt van het algemene beleidskader, dient hier bij 
ruimtelijke plannen bij te worden aangesloten. 
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Voor enkele bedrijfscategorieën is behalve een grenswaarde voor nieuwe 
situaties ook een maximale geuremmissieconcentratie vastgesteld voor 
bestaande situaties. 

Conclusie 
Het plangebied ligt niet binnen de invloedzone van bedrijven met geurhinder. 
Geurhinder van industriële bedrijvigheid vorm derhalve geen belemmering. 

Agrarische geur 
Op bedrijven die tot de agrarische sector behoren (veehouderijen) is ten aanzien 
van het geurbeleid de Wet geurhinder en veehouderij ( 5 oktober 2006) en de 
bijbehorende Regeling geurhinder en veehouderij van toepassing. Deze 
regelgeving geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object. De geurbelasting wordt berekend en 
getoetst aan de hand van een verspreidingsmodel (V-stacks model). Dit geldt 
alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling 
geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden 
minimaal aan te houden afstanden. De wet geeft de mogelijkheid om op lokaal 
niveau gemotiveerd af te wijken van de wettelijke norm met een verordening.  

Toetsingskader 
De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het 
toetsingskader voor de milieuvergunning. In de Wet geurhinder en veehouderij 
zijn grenswaarden opgenomen voor de geurbelasting van die veehouderij op een 
geurgevoelig object.  

Woningen zijn geurgevoelige objecten als bedoeld in de Wet geurhinder en 
veehouderij. Daarom wordt bepaald in hoeverre sprake is van een acceptabel 
woon- en leefklimaat als gevolg van intensieve veehouderijen. De geurbelasting 
is afkomstig van dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) 
een omrekeningsfactor is vastgesteld (bijvoorbeeld varkens, vleesvee, pluimvee, 
schapen en geiten). De geurbelasting wordt uitgedrukt in odour units per 
kubieke meter lucht (ouE/m3). De maximaal toegestane geurbelasting van 
veehouderijen op geurgevoelige objecten is afhankelijk van de ligging 
(concentratiegebied of niet-concentratiegebieden en binnen of buiten de 
bebouwde kom). 

Beoordeling 
Op basis van de gegevens van de website van Provincie Noord-Brabant, Web-
BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven) komen meerdere veehouderijen in de 
omgeving voor. Hiervan is één bedrijf bepalend voor de ontwikkeling in het 
plangebied. Het gaat om de veehouderij aan de Oude Spoorbaan 2 te Goirle. 
Deze veehouderij heeft een geuremissie van 36.018 ouE/s (Bron: Web-BVB, 
provincie Noord-Brabant). 
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Gemeente Goirle heeft geen geurverordening opgesteld. Voor het grondgebied 
van de gemeente gelden derhalve de landelijke geurnormen zoals opgenomen in 
de Wet geurhinder en veehouderij: 

 14 ouE/m3 voor het buitengebied;
  3 ouE/m3 voor binnen de bebouwde kom.

Belangrijk hierbij is de definitie van bebouwde kom. Bebouwde kom is in de Wet 
geurhinder en  veehouderij gedefinieerd als het gebied dat door aaneengesloten 
bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel 
mensen per oppervlakte-eenheid ook daadwerkelijk wonen of verblijven. De 
grens van de bebouwde kom van de Wgv volgt daarmee niet uit de 
Wegenverkeerswet 1994, maar net zoals in de ruimtelijke ordening bepaalt de 
aard van de omgeving waar de grens ligt. 
Daarbij is in het bijzonder van belang of sprake is van een concentratie van 
bebouwing en of het gebied door die bebouwing overwegend een woon- of 
verblijffunctie heeft. 

Voor de veehouderij is een berekening gemaakt met behulp van het rekenmodel 
V-Stacks Gebied. In de volgende afbeelding is een overzicht gegeven van de 3 en
14 ouE/m3 contour. Uitgaande van een buitengebied is 14 ouE/m3 de bepalende
geurcontour. Deze contour reikt niet tot de geurgevoelige objecten, te weten de
woningen.

Figuur 20: Geurcontouren gelegen in de nabijheid van het plangebied 
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Conclusie 
Het aspect geurhinder leidt niet tot belemmeringen ten aanzien van de 
ontwikkeling van woningen.  

5.7 Bodem 

Toetsingskader 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet -ingevolge het Besluit 
ruimtelijke ordening- worden onderzocht of de voorgenomen bestemming niet 
wordt belemmerd door bodemverontreiniging. In het belang van de bescherming 
van het milieu zijn, om de bodem te beschermen, regels gesteld in de Wet 
bodembescherming. Deze wet is van toepassing op bestemmingsplannen die 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. De bodem dient geschikt dient te zijn 
voor de beoogde functie. 

Beoordeling 
In paragraaf 1.2 van dit bestemmingsplan is de huidige functie van de 
onderzoekslocatie verwoord. Bij het raadplegen van de gebruikte bronnen zijn 
geen historisch relevante gegevens naar voren gekomen die van belang zijn voor 
het verrichten van bodemonderzoek. Er hebben zich geen milieubelastende 
bedrijven of ondergrondse tanks op de onderzoekslocatie bevonden. Het is niet 
bekend of het terrein in het verleden is opgehoogd of gedempt.  

Door RSK Netherlands is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd waarmee 
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) zijn 
onderzocht. Het bodemrapport is als bijlage aan voorliggend bestemmingsplan 
toegevoegd. Op basis van de resultaten van het uitgevoerde verkennend 
bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

Uit het chemisch onderzoek blijkt dat de boven- en ondergrond niet 
verontreinigd is met één of meerdere van de onderzochte stoffen. Slechts in één 
mengmonster van de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PCB’s 
gemeten. Uit indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de 
boven- en ondergrond voldoet aan de kwaliteit achtergrondwaarden. Opgemerkt 
wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd om de hergebruiksmogelijkheden van 
de grond te bepalen. Hiervoor is een onderzoek conform het Besluit 
Bodemkwaliteit noodzakelijk.  

Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met één of meerdere zware 
metalen. Omdat er geen historische bron van verontreiniging is en er in de 
boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aan deze stoffen zijn gemeten, 
worden de verhoogde concentraties in het grondwater als lokaal verhoogde 
achtergrondconcentraties beschouwd. De milieuhygiënische bodemkwaliteit 
heeft geen consequenties voor wat betreft de voorgenomen 
eigendomsoverdracht en bouwplannen. 
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Conclusie 
Geadviseerd wordt om geen aanvullend grondwateronderzoek uit te voeren, 
omdat de verhoogde concentraties in het grondwater als lokaal verhoogde 
achtergrondconcentraties worden beschouwd. De kwaliteit van de bodem en het 
grondwater ter plaatse voldoet hiermee aan de achtergrondwaarden voor het 
beoogde gebruik.  

5.8 Natuur 
De bescherming van de natuur is vastgelegd in de Wet natuurbescherming, die 
waardevolle natuurgebieden beschermt en die soorten beschermt. Deze wetten 
vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 

Gebiedsbescherming 
In het kader van de Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland (NNN, 
voorheen de Ecologische hoofdstructuur) dient er getoetst te worden of de beoogde 
ontwikkelingen een negatieve invloed hebben op de beschermde gebieden. Een deel 
van het plangebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland 

De Wet natuurbescherming kent tevens een zogenaamde "externe werking", wat 
betekent dat ook projecten buiten beschermde gebieden vergunningplichtig kunnen 
zijn wanneer zij een negatief effect hebben op deze gebieden. Gezien de aard en de 
omvang van de voorgestane ontwikkelingen en ondanks de directe ligging tegen de 
grens van het Natura 2000-gebied “Regte Heide & Riels laag’ is het niet aannemelijk 
dat het plan negatieve effecten heeft op natuurgebieden. In de, verder in deze 
paragraaf, opgenomen beoordeling wordt de onderbouwing hiervan nader 
toegelicht. 

Soortenbescherming 
Naast gebiedsbescherming vindt bescherming van soorten plaats via de Wet 
natuurbescherming. Deze wet bundelt de bepalingen over soortenbescherming die 
voorheen in verschillende wetten waren opgenomen. Ook is in deze wet opnieuw 
vastgesteld welke planten- en diersoorten in Nederland beschermd zijn. Belangrijkste 
consequentie van deze wet is dat ontheffing moet worden aangevraagd voor 
uitvoeringswerkzaamheden in de meest brede zin van het woord, als een soort of 
leefgebied van een beschermde soort door deze werkzaamheden kan worden 
aangetast. De Wet natuurbescherming onderscheidt drie categorieën beschermde 
soorten. In navolgende tabel zijn deze categorieën uiteengezet. 

categorieën  omschrijving 
Algemene soorten  Zeer algemene soorten (genoemd in Tabel 1 van de 

AMVB) en voor de meeste situaties vrijgesteld voor een 
ontheffingsaanvraag.    

Overige soorten  Soorten die genoemd zijn in Tabel 2 van de AMVB. Voor 
de meeste situaties vrijgesteld voor een 
ontheffingsaanvraag indien men werkt volgens een door 
de Minister goedgekeurde gedragscode.    

Soorten, genoemd in bijlage Soorten die genoemd zijn in Tabel 3 van de AMVB. Deze 
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IV van de Habitatrichtlijn en 
in bijlage 1 van de AMvB 

soorten genieten de zwaarste bescherming. Voor 
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt ten aanzien 
van deze soorten dat er altijd een ontheffing moet 
worden aangevraagd waarvoor een uitgebreide toets 
geldt.    

Vogelsoorten zijn niet in de verschillende tabellen van de Wet natuurbescherming 
opgenomen. Alle vogelsoorten genieten in Nederland een gelijke bescherming. 
Samengevat kan worden geconcludeerd dat voor de meeste situaties thans een 
vrijstelling geldt. Voor bepaalde typen werkzaamheden geldt een vrijstelling als men 
handelt volgens een door de Minister goedgekeurde gedragscode. In specifieke 
gevallen moet een ontheffing worden aangevraagd. 

Voor ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied die negatieve effecten kunnen 
opleveren voor soorten uit de eerste categorie (streng beschermde soorten) is een 
ontheffingsaanvraag noodzakelijk, waarbij een uitgebreide toets geldt. Voor de 
tweede categorie soorten (beschermde soorten) is een vrijstelling van toepassing, 
indien er gewerkt wordt volgens een door het ministerie goedgekeurde gedragscode. 
Ontheffing voor deze soorten is alleen nodig voor werkzaamheden die anders dan 
voorheen worden uitgevoerd en voor grootschalige veranderingen. 

Toetsingskader 
De bescherming van de natuur is vastgelegd in de Wet natuurbescherming, die 
waardevolle natuurgebieden en soorten beschermt. Deze wetten vormen een 
uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. 

Bescherming in het kader van de natuurwet- en regelgeving is op te delen in gebieds- 
en soortenbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet 
natuurbescherming en Ecologische Hoofdstructuur. De Soortenbescherming komt 
voort uit de oude Flora- en faunawet (opgenomen in Wet natuurbescherming). 

Beoordeling 
AGEL adviseurs heeft een quickscan in het kader van de Wet natuurbescherming 
uitgevoerd. Doel van deze quickscan is het inzichtelijk maken of beschermde 
natuurwaarden in het plangebied aanwezig zijn en welke betekenis deze hebben voor 
de verdere uitvoering van het initiatief. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt of er door 
de geplande ontwikkeling negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde 
gebieden. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de rapportage 
'Quickscan Wet natuurbescherming Landgoed te Riel, gemeente Goirle’ d.d. 2 
februari 2018, van AGEL adviseurs met kenmerk 20160152/D03. De 
onderzoeksrapportage is als separate bijlage aan voorliggende toelichting 
toegevoegd. 

Gebiedsbescherming 
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen in het 
kader van de Europese Natura 2000-gebieden. Direct ten zuiden van de Rielsedijk 
waar het plangebied aan grenst ligt het Natura 2000-gebied “Regte Heide & Riels 
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Laag”. Het Natura 2000-gebied betreft een habitatrichtlijngebied. Het plangebied is 
gelegen binnen de mogelijke effectenafstand voor stikstofdepositie. Middels een 
berekening in het rekenprogramma AERIUS is de bijdrage aan stikstofdepositie op 
o.a. het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels laag’ bepaald. Uit de
berekening blijkt dat het plan geen bijdrage levert aan de stikstofdepositie op Natura
2000-gebieden en de bijdrage derhalve ruimschoots minder dan 0,05 mol/ha/jaar is.

Met de voorgenomen planontwikkeling zou een andere verstorende factor, op het 
Natura 2000-gebied, lichtuitstraling vanuit de landgoedwoningen kunnen zijn. Echter 
tussen de beoogde positie van de landgoedwoniningen en het Natura 200-gebied is 
de Rielsedijk gelegen. De Rielsedijk een verlichte laan waaraan reeds enkele 
woningen zijn gelegen. Tevens  is het Natura 2000-gebied afgeschermd door 
bosschage, waardoor er geen sprake is van eventuele toename van licht in het Natura 
2000-gebied.  Bij het realiseren van een landgoed wordt het toevoegen van verhard 
oppervlak tot een minimum beperkt, waarmee enige vorm van verdroging wordt 
voorkomen. Andere verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering en 
verstoring door trilling en geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet van 
toepassing. 

Enkele delen van het plangebied maken onderdeel uit van het Nationaal 
Natuurnetwerk en Ecologisch verbindingszone. De gebieden langs de Oude Leij 
maken onderdeel uit van het NNN en betreft hoofdzakelijk het type: ‘Beek en bron 
(N03.01)’. Aan de zuidzijde van het plangebied is een bosgebied gelegen welke 
onderdeel uitmaak van het NNN, het betreft type Vochtig bos met productie. 

Met de realisatie van een landgoed wordt een bijdrage geleverd aan het robuuster 
maken van het NNN/EVZ. In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant 
zijn regels opgenomen voor het vernietigen van de EHS. Echter biedt het landgoed 
genoeg ruimte om buiten het NNN de landgoedwoningen te realiseren. Tevens past 
het ‘vernietigen’ van de EHS niet in de gedachten van een landgoed.  

Als onderdeel van de te realiseren nieuwe natuur wordt de ontbrekende schakel in 
de Ecologische Verbindingszone in het plangebied (300 meter) gerealiseerd. 
Op verzoek van het Waterschap vindt tevens over de gehele lengte van de Oude Leij 
binnen het plangebied (700 meter) beekherstel plaats. De ecologische kwaliteiten 
van de beek en de omgeving ervan nemen hiermee substantieel toe. Voor het 
vormgeven van het beekherstel is een separate procedure in het kader van de 
Waterwet noodzakelijk. De wijziging van het bestemmingsplan voor het nieuwe 
landgoed Leijvennen is hiervoor eveneens nodig. 

Met de realisatie van het nieuwe landgoed Leijvennen wordt een bijdrage geleverd 
aan het robuuster maken van het Nationaal Natuur Netwerk en de Ecologische 
Verbindingszone langs de Oude Leij. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, 
licht en verdroging is met de realisatie van dit landgoed geen sprake. Met de 
voorgenomen planontwikkeling neemt de natuurwaarde juist toe en wordt versterkt. 
In totaal wordt ruim acht hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Dit is nader uitgewerkt 
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in het plan ‘Beeldkwaliteit landschap & bebouwing, inrichtingsplan, onderhoud & 
beheer’, dat als bijlage is toegevoegd. 

Soortenbescherming 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat 
voorafgaand aan de ingreep alle maatregelen dienen te worden getroffen om 
nadelige gevolgen op flora en fauna voor zover mogelijk te voorkomen, te beperken 
of ongedaan te maken. Deze zorgplicht geldt altijd en voor alle soorten, ook als er 
ontheffing of vrijstelling is verleend. 

Figuur 22: Kaart NNN, plangebied rood omkaderd , deelgebieden oranje 
(bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant).  

Binnen de deelgebieden 3 en 5 (maisland) kunnen, door het agrarische gebruik en 
het aanwezige biotoop, zeldzame plantensoorten zich niet handhaven en worden 
strikt beschermde (vaat)planten dan ook niet verwacht.  

De deelgebieden 1, 2, 4 en 6 vertegenwoordigen de grootste natuurwaarden binnen 
het plangebied. Het is mogelijk dat beschermde soorten vanuit de Wet 
natuurbescherming binnen deze deelgebieden voorkomen. Bij de inrichting van het 
landgoed dienen deze percelen te worden behouden, omgevormd of te worden 
versterkt. Hierbij is het van belang aansluiting te zoeken bij de eisen en 
randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen van waterschap Brabantse Delta. 
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Er zijn tijdens het oriënterende veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. 
Gedurende het veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen, 
vraatsporen zoals afgebeten veren of loopsporen van onder andere marterachtigen. 
Deze zijn niet aangetroffen. Eveneens is er gezocht naar eventuele eekhoornnesten 
binnen het plangebied, deze zijn eveneens niet waargenomen. Verwacht wordt dat 
enkele soorten, waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstellingen is verleend, 
zoals haas, konijn en een aantal muissoorten voor kunnen komen binnen de 
onderzoeklocatie. Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel verblijven er in het 
plangebied reeën. Voor deze soort is vrijstelling verleend vanuit de Provincie Noord-
Brabant. 
De deelgebieden 3 en 5 vervult gezien het huidige agrarische  gebruik geen cruciale 
functie voor de waargenomen beschermde zoogdieren. 

Met de inrichting van het landgoed wordt aansluiting gezocht met de beheertypen 
vanuit het NNN. Met de inrichting wordt het stimuleren van het plangebied als 
verblijf- en foerageergebied voor waargenomen beschermde zoogdieren 
voorgestaan. De strook langs de Oude Leij kan hierbij een belangrijke rol spelen door 
de realisatie van kleinschalige agrarische elementen, zoals houtwallen et cetera. 
Aanvullend op de beheertype wordt voldaan aan het programma van eisen en 
randvoorwaarden van de EVZ en beekherstel Leijvennen van de Brabantse Delta. Een 
van de doelsoorten voor de Leijvennen betreft Bunzing. De inrichting van het 
landgoed voldoet aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soort. Hierdoor 
kunnen andere beschermde marterachtige meeliften in beschikbaar leefgebied. 

Tijdens het veldbezoek zijn mogelijke rust- en verblijfplaatsen van boom- en 
gebouwbewonende vleermuizen, op basis van de checklist inschatting vooronderzoek 
vleermuizen (vleermuisprotocol), onderzocht. Binnen het plangebied staat in 
deelgebied 4 een schuur van de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel. Aan de topgevel 
van deze schuur hangt een zelfgemaakte vleermuiskast. In de andere topgevel zitten 
drie vogelkijkgaten en een ingemetselde koker van circa 10 * 15 cm die naar binnen 
leidt. Gedurende het veldbezoek is de schuur inpandig niet onderzocht. De schuur 
zou gebruikt kunnen worden door vleermuizen. De schuur wordt met de 
voorgenomen ontwikkelingen niet gesloopt, waardoor eventuele negatieve effecten 
op gebouwbewonende vleermuizen zijn uitgesloten. 

Met name in deelgebied 1 en langs het zandpad tussen de Rielsedijk en het 
Keuterstraatje staan bomen (omvang > 3dm op borsthoogte) die interessant kunnen 
zijn als verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Bij het realiseren van een 
landgoed is door de ontwikkelaar het behouden van de bomen als uitgangspunt 
gedefinieerd, met uitzondering van een klein deel van de bomen welke worden 
verwijderd voor het creëren van meer bezonning op de grond (overgang 
kern/mantel/zoom). De te kappen met bomen (omvang > 3dm op borsthoogte) 
dienen voorafgaande de kap te worden onderzocht op aanwezigheid van 
boombewonende vleermuizen, e.a. conform het vleermuizenprotocol. De overige 
eventuele verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen blijft behouden en 
worden opgenomen binnen het landgoed. 

http://www.vleermuis.net/
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Naast verblijfplaatsen zijn ook essentiële vliegroutes en foerageergebieden 
beschermd. Vliegroutes zijn lijnvormige elementen, vaak een bomenrij of water, 
waaraan vleermuizen zich oriënteren. Vleermuizen hebben deze oriëntatie nodig om 
zich van hun verblijfplaats naar hun foerageergebied te verplaatsen. 
Foerageergebieden kunnen onder andere bestaan uit bomen, opgaande gewassen en 
open water. De bomen en de watergangen binnen het plangebied kunnen de functie 
als vliegroute en foerageergebied vervullen gezien de positionering, omvang en 
directe omgeving. Bij het ontwerp van het landgoed worden de bestaande bomen en 
watergangen optimaal ingepast om de landschappelijke en ecologische waarden van 
het gebied te benadrukken en te verbeteren. 

Gedurende het veldbezoek zijn een kwikstaartje, kauwen, blauwe reiger, roodborstje, 
merel, houtduiven, wilde eend, fazanten, kauw en buizerd verspreid over het 
plangebied waargenomen. In het plangebied is het mogelijk dat algemene 
vogelsoorten tot broeden komen. Broedende vogels in en direct rond het plangebied 
mogen niet verstoord worden met de voorgenomen planontwikkeling. Verstorende 
activiteiten zoals rooiwerkzaamheden dienen daarom gestart te worden buiten de 
broedperiode. Als deze vogels bij het zoeken van een nestlocatie merken dat het 
plangebied en/of de directe omgeving te verstorend is door activiteiten, zoeken ze 
elders een geschikte nestlocatie. Indien binnen de broedperiode gestart dient te 
worden met de voorgenoemde werkzaamheden, is dit mogelijk als aantoonbaar is 
vastgesteld dat geen broedende vogels in en direct rond het plangebied aanwezig 
zijn. 

Zoals aangegeven wordt de inrichting van het landgoed conform het programma van 
eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen aangelegd. Een van de 
doelsoorten betreft de IJsvogel. De inrichting van het landgoed voldoet aan de 
gestelde inrichtingscriteria voor deze soort. Hierdoor kunnen andere vogelsoorten 
meeliften in beschikbaar leefgebied. 

Tijdens het veldbezoek is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van 
roofvogels en rust- en verblijfplaatsen van deze vogels. Nesten (of nesten van 
voorgaande jaren) van, in bomen broedende jaarrond, beschermde (roof)vogels zijn 
niet waargenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het bladerdek 
voornamelijk binnen deelgebied 1 een goed zicht deels onmogelijke maakte.  

Het plangebied biedt veel potentie (ligging buitengebied, tegen Natura 2000-gebied, 
ruigte) om als onderdeel te fungeren van het leefgebied van de roofvogels, welke 
conform de Quickscanhulp zijn waargenomen. Op de grens van deelgebied 1 en 3 is 
gedurende het oriënterende veldbezoek een foeragerende buizerd gezien. De 
functiewaarde van het plangebied voor roofvogels neemt met de realisatie van een 
landgoed toe. 

In de huidige situatie is binnen de deelgebieden 2, 4 en 6 al sprake van ‘ruigte’ en 
met de realisatie van het landgoed neemt dit zeker toe. Gezien de impact van de 
ontwikkeling en de aanwezige natuur- en landbouwgronden in de omgeving, zijn 
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negatieve effecten voor roofvogels op populatieniveau niet te verwachten. Echter bij 
de kap van bomen dienen, voorafgaande de kap, de bomen te worden onderzocht op 
aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. 

Het dak van de schuur bestaat uit golfplaten. De dakgoot hangt tegen de golfplaten 
aan, waardoor deze niet toegankelijk is voor vogels. Nesten van huismussen en 
gierzwaluwen worden hierdoor uitgesloten. Gebouwbewonende jaarrond 
beschermde vogelsoorten (zoals uilen) en eventuele sporen (braakballen etc.) zijn 
niet aangetroffen. Gedurende het veldbezoek is de schuur niet inpandig onderzocht. 
Gezien de ingemetselde koker van circa 10 *15 cm in een topgevel zou deze gebruikt 
kunnen worden door een gebouwbewonende jaarrond beschermde vogelsoort. 
Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel wordt de koker gebruikt door de 
steenuil. De schuur wordt met voorgenomen ontwikkelingen niet gesloopt, waardoor 
eventuele negatieve effecten op de aanwezige steenuil is uitgesloten. 

Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en het gebruik is niet te verwachten 
dat het plangebied een cruciale rol vervult voor reptielen. 

Aan de westzijde van het plangebied is het stroomgebied van de Oude Leij gelegen 
en in het plangebied zijn nog enkele andere watergangen en enkele poelen. Een 
dergelijke ecotoop vormt voor amfibieën een geschikt leefgebied. Op grond hiervan 
en op basis van de verspreidingsgegevens van de provincie is het aannemelijk dat in 
het plangebied vrijgestelde en beschermde amfibieën voorkomen. Conform de 
Stichting Biodiversiteit Goirle-Rie komt de Vinpootsalamander voor in het plangebied. 

Bij de inrichting van het landgoed en de realisatie van EVZ en het beekherstel van de 
Oude Leij blijven bestaande poelen en watergangen behouden. Zoals aangegeven 
wordt de inrichting van het landgoed conform het programma van eisen en 
randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen aangelegd. Een groot deel van de 
doelsoorten betreffen amfibieën. De inrichting van het landgoed voldoet aan de 
gestelde inrichtingscriteria voor deze soortgroep. Hierdoor wordt het leefgebied voor 
deze soorten geoptimaliseerd. Bij eventuele verleggingen dient ten alle tijden wel de 
zorgplicht in acht te worden genomen. 

Tijdens het veldbezoek zijn een paar groot koolwitjes waargenomen. De habitateisen 
van beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatie-specifiek en 
gebonden aan zeer bijzondere biotopen. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald 
habitat. Deze habitats (met name heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, 
rottende eiken) liggen niet in het plangebied. De agrarische gronden (maislanden) 
kennen een hoge betredings- en onderhoudsfrequentie. De overige deelgebieden 
herbergen een grotere natuurwaarde, maar bieden niet de habitats die in het Natura 
2000-gebied aanwezig zijn.  

Zoals aangegeven wordt de inrichting van het landgoed conform het programma van 
eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen aangelegd. Een van de 
doelsoorten betreft het bont dikkopje en Weidebeekjuffer. De inrichting van het 
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landgoed voldoet aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soorten Hierdoor 
liften andere beschermde insecten (ongewervelde) mee in beschikbaar leefgebied. 

Met de realisatie van een landgoed wordt de loop van de Oude Leij gewijzigd. Dit 
betreft een geschikt leefgebied voor vissen, zoals o.a. de grote modderkruiper. Zoals 
aangegeven wordt de inrichting van het landgoed conform het programma van eisen 
en randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen aangelegd. Een groot deel van 
de doelsoorten betreffen vissen. De inrichting van het landgoed voldoet aan de 
gestelde inrichtingscriteria voor deze soortgroep. Hierdoor wordt het leefgebied voor 
deze soorten geoptimaliseerd.  

Bij eventuele verleggingen dient ten alle tijden wel de zorgplicht in acht te worden 
genomen. Nadelige effecten op deze flora en fauna worden op de volgende manier 
voorkomen:  
 Werkzaamheden starten in het droge en een klein dammetje aangrenzend aan de
watergang tijdens de werkzaamheden in stand houden, zie onderstaand figuur
(hiermee wordt voorkomen dat al direct tijdens de werkzaamheden water vanuit de
bestaande watergang het nieuwe deel in stroomt en dat het water in de bestaande
watergang vertroebeld wordt);
 als de graafwerkzaamheden van de nieuwe watergang afgerond zijn, wordt als
laatste het tussenliggende dammetje verwijderd door het weg te graven/schuiven
richting het nieuw gegraven deel (dergelijke werkzaamheden kunnen het hele jaar
plaatsvinden, omdat er geen verstoring van het watermilieu plaatsvindt).

Figuur 23 schematische weergave aanpak werkzaamheden watergang 
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Conclusie 
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er vanuit de Wet 
natuurbescherming wel specifieke voorwaarden, maar geen belemmeringen worden 
voorzien ten aanzien van de voorliggende ontwikkeling. De toekomstige functie die 
het gebied als landgoed gaat vervullen, wordt volledig ingepast binnen de bestaande 
flora en fauna van het plangebied. Bestaande bomen en bebouwing blijven 
behouden, waardoor eventuele nesten en verblijfsplaatsen onaangetast blijven. 
Daarnaast worden de landschappelijke en ecologische structuren van het plangebied 
door de ontwikkeling van een landgoed verder versterkt, wat een positief effect heeft 
op de habitats voor beschermde soorten. 

Zorgplicht 
Bij realisering van de plannen dient rekening gehouden te worden met twee 
algemene voorwaarden uit de Wet natuurbescherming. Deze voorwaarden zijn altijd 
van toepassing.  
 In het broedseizoen van vogels (globaal half maart tot half juni) mogen eventueel
in het plangebied aanwezige vegetatie, bosjes, en opstallen niet worden verwijderd.
Werkzaamheden tijdens deze periode zouden leiden tot directe verstoring van
broedvogels en het broedsucces. Alle vogels zijn beschermd. Er is geen vrijstelling te
verkrijgen in het kader van Wet natuurbescherming voor activiteiten die vogels in
hun broedseizoen zouden kunnen verstoren.
 Op basis van de zorgplicht volgens artikel 1.11 van Wet natuurbescherming dient
bij de uitvoering van de werkzaamheden voldoende zorg in acht te worden genomen
voor de in het wild levende dieren en hun omgeving.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat vanuit het aspect Natuur geen 
belemmeringen voorzien worden ten aanzien van de realisatie van een landgoed.  

5.9 Stikstofdepositie 

Toetsingskader 
Atmosferisch stikstof vormt door de verzurende en/of vermestende werking, een van 
de grootste belemmeringen voor de realisatie van de Natura 2000-
instandhoudingsdoelstellingen. Natura 2000 is de benaming voor een Europees 
netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen. De 
bescherming van deze gebieden wordt op basis van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet (Nb-wet).  
Stikstofemissie vindt plaats bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals 
motorbrandstoffen en aardgas en bij veehouderijen.  
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kader van de Natuurbeschermingswet. In de PAS is opgenomen dat een deel van 
de trendmatige daling van de stikstofdepositie mag worden ingezet voor 
nieuwe projecten of projecten waarin uitbreiding van bestaande stikstofemissie aan 
de orde is. 

Op 29 mei 2019 oordeelde de Raad van State dat de PAS niet meer gebruikt mag 
worden als basis voor toestemming voor activiteiten die mogelijk negatieve gevolgen 
hebben voor Natura 2000 gebieden. De ten behoeve van het ontwerp 
bestemmingsplan landgoed Leijvennen gemaakte berekening van de stikstofdepositie 
is daarmee niet geldig. Inmiddels is er een nieuwe rekentool beschikbaar, waarmee 
de stikstofdepositie op een natuurgebied kan worden berekend. Projecten die 
volgens deze AERIUS Calculator geen effect hebben op de natuur, kunnen voortgezet 
worden. Op basis van de AERIUS-berekening is er tijdens de realisatiefase van 
landgoed Leijvennen in 2020 geen depositie (0,00 mol/ha./jaar) op Natura 2000 
gebieden (o.a. Regte Heide - Riels Laag). 

Na realisatie van landgoed Leijvennen is er tijdens de exploitatiefase van landgoed 
Leijvennen vanaf 2021 geen depositie (0,00 mol/ha./jaar) op Natura 2000 gebieden 
(o.a. Regte Heide - Riels Laag). 

Geconcludeerd wordt dat met de aanleg en exploitatie van nieuw landgoed 
Leijvennen significante effecten op stikstofgevoelige habitattypes in Natura 2000-
gebieden zijn uitgesloten. Er is voor landgoed Leijvennen daarmee ook geen 
vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. 

 

5.10 M.e.r.-beoordeling 

Per 7 juli 2017 is het Besluit m.e.r. gewijzigd. Hierin is een nieuwe procedure voor de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen. Vraag is of deze procedure van toepassing 
is op dit plan nu dat dit voorziet in de ontwikkeling van een landgoed met 
bijbehorende natuur met daarop een zeer beperkt aantal woningen.  

Toetsingskader: 

Een m.e.r.-procedure is noodzakelijk als een besluit wordt genomen over een 
activiteit waarbij belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. De vraag of 
door voorgenomen activiteiten belangrijke nadelige milieugevolgen veroorzaakt 
kunnen worden staat dan ook centraal bij het beoordelen of een m.e.r. moet worden 
uitgevoerd. De Europese Unie heeft in de richtlijn m.e.r. aangegeven bij welke 
activiteiten er zeer waarschijnlijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. 

In de gewijzigde Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-
beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de 
orde is moet: 
 door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld;
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 het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit
besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden;

 de initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de
vergunningaanvraag voegen (Artikel 7.28 Wet milieubeheer).

De artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wet milieubeheer zijn in de nieuwe 
wetgeving voor alle in het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van 
toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het een activiteit onder of boven de D-
drempel betreft. Voorafgaand aan de vergunningaanvraag of de ruimtelijke 
procedure dient een aparte beslissing worden genomen dat geen MER nodig is. Voor 
de initiatiefnemer geldt dat hij moet melden dat er sprake is van een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling en dat hij hiervoor informatie moet aanleveren. Het bevoegd
gezag moet vervolgens een formeel besluit nemen dat de initiatiefnemer bij zijn
vergunningaanvraag moet voegen.

Beoordeling: 
Het plan voorziet in de ontwikkeling en realisatie van een landgoed met bijbehorende 
natuur. Het plangebied heeft een oppervlakte van in totaal circa 15 hectare waarvan 
het grootste deel wordt bestemd tot ‘natuur’  en waarop maximaal 6 wooneenheden 
mogen worden opgericht. De locatie is gelegen in het agrarisch buitengebied ten 
oosten de kern Riel. 

De nieuwe procedure is uitsluitend van toepassing op projecten die voorkomen in het 
Besluit m.e.r.. Indien kan worden aangetoond dat het project geen onderdeel 
uitmaakt van onderdeel C of D van het Besluit m.e.r., dan is de nieuwe procedure niet 
van toepassing. In onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r. is onder 11.2 de 
aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject, met inbegrip 
van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen, opgenomen. 

In het geval van nieuwe woningen moet worden aangetoond of sprake is van een 
stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r.. 

In het Besluit m.e.r. is niet gedefinieerd wat onder een stedelijk ontwikkelingsproject 
wordt verstaan. In het kader van de toepassing van artikel 4 van bijlage II van het 
Besluit omgevingsrecht (de kruimelgevallen) heeft zich jurisprudentie gevormd over 
het begrip stedelijk ontwikkelingsproject.1 Artikel 4 van bijlage II van het Bor is niet 
van toepassing op projecten waar het Besluit m.e.r. op van toepassing is. Uit de 
jurisprudentie blijkt dat het afhangt van de concrete omstandigheden van het geval 
of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit-m.e.r., 
waarbij onder meer aspecten als de aard en de omvang van de stedelijke 
ontwikkeling een rol spelen. Het antwoord op de vraag of per saldo aanzienlijke 
negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan, is niet doorslaggevend voor het 
zijn van een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit-m.e.r.. 

1 ECLI:NL:RBOBR:2017:5778, ECLI:NL:RBGEL:2017:4105
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De drempelwaarde uit onderdeel D voor woningen ligt op 2.000 woningen of meer. 
Gezien de beperkte schaal van dit project (maximaal 6 wooneenheden) in relatie tot 
die drempelwaarde en gezien het feit dat het gaat om een herbestemming van 
agrarische gronden naar een natuurfunctie, is géén sprake van een stedelijk 
ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit-m.e.r.. 

Conclusie: 
Een vormvrije m.e.r.-beoordeling is niet van toepassing, gezien de ontwikkeling géén 
stedelijk ontwikkelingsproject betreft als bedoeld in het Besluit-m.e.r.. 

5.11 Klimaatadaptatie 

Het klimaat verandert. Nederland moet rekening houden met hevigere neerslag, 
langere en frequentere perioden met droogte, hogere en lagere rivierafvoeren en 
zeespiegelstijging. De gevolgen van klimaatverandering zijn overal merkbaar, en 
manifesteren zich ook op lokale schaal, en vooral in het bebouwd gebied. De 
gemeente Goirle heeft deelgenomen aan een klimaatateliers om inzicht te krijgen in 
de effecten van de klimaatverandering op de leefomgeving in de gemeente Goirle en 
de samenhang tussen de verschillende klimaatthema’s, het watersysteem en de 
ruimtelijke inrichting. 

De klimaatateliers focussen zich in principe op de vier thema’s uit de 
klimaateffectatlas: waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hitte. Het thema 
waterveiligheid speelt geen rol in de gemeente Goirle en is daarom buiten 
beschouwing gelaten. 

Als resultaat van het klimaatatelier is onderstaande kwetsbaarhedenkaart opgesteld. 
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Figuur 24: Klimaateffecten 

Hitte 
 In het stedelijk gebied van Goirle zijn veel versteende tuinen aanwezig.
 Er is een aantal locaties ingetekend waar groen aanwezig is in het stedelijk
gebied, maar op deze locaties zijn geen bomen (schaduwwerking) aanwezig.

Wateroverlast 
 Het gebied ‘Regte heide’ is aangestipt op de kaart. Dit is een locatie waar

grondwater verlaging plaatsvindt. Aan deze locatie moet extra aandacht
worden geschonken m.b.t. vernatten.

 Er zijn een aantal (hemel)wateroverlastlocaties ingetekend op de kaart.
 Het oosten van de gemeente Goirle is een landbouwgebied. Hier moet ervoor

gezorgd worden dat de grondwaterstand vastgehouden wordt.

Droogte 
 De droogte zorgt nu al voor problemen in de natte natuurparel. De

verwachting is dat de droogte in dit gebied extremer gaat worden.
 Momenteel is er geen overlast door droogvallende waterlopen.
 Er is een aantal locaties met blauwalg ingetekend.

Conclusies 
Tijdens het klimaatatelier is ten aanzien van de kwetsbaarheden geconstateerd: 
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 Droogte en hitte
o Momenteel is er droogteoverlast in de natte natuurparel in de gemeente

Goirle. De verwachting is dat deze droogte alleen maar extremer gaat
worden.

o De hittestress in het stedelijk gebied neemt toe.
o 

 Wateroverlast
o Er is weinig wateroverlast door overstroming uit beken. Daarentegen is

er wel wateroverlastdoor hevige neerslag in het stedelijk gebied.

Relevantie aanbevelingen 
In de discussie over ‘hoe met klimaatverandering om te gaan’ en ’kansen’ is een 
aantal algemene en beleidsmatige strategieën benoemd: 
 Momenteel wordt er in het ontwerpproces van nieuwbouw nog geen/weinig

rekening gehouden met duurzaamheid. Het beheer is erg gericht op
kostenreductie. Zorg ervoor dat bij nieuwe ontwerpen er ook aan
duurzaamheid en klimaat wordt gedacht, denk hierbij aan de hoeveelheid
groen op een perceel, isolerende maatregelen, zonnepanelen, waterberging
op het perceel.

 Bij herontwikkeling moet worden gewerkt met het ‘standstill’ principe:
percentrage groen gelijk (maar het liefst meer). Voor elke gekapte boom 2
bomen terug planten.

 Het verbinden van de natte natuurparels ‘Regte hei’ en de ‘Popse Leij’. Dit
vereist een brede betrokkenheid van veel partijen.
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6 HOOFDSTUK 6 WATER 

De watertoets, die wettelijk is verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening, is 
het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het doel van de watertoets is dat de waterbelangen evenwichtig 
worden meegewogen bij de totstandkoming van een plan. De watertoets 
verplicht tot het opnemen van een beschrijving van de wijze waarop rekening is 
gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Dit 
hoofdstuk geeft daar uitvoering aan. 

6.1 Beleid 

Rijk en provincie 
Het nationale en provinciale waterbeleid is beschreven in het Nationaal 
Waterplan en in het Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant. 

Nationaal Waterplan 
Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016-2021 
voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 
richt zich op bescherming tegen overstromingen, voldoende en schoon water en 
diverse vormen van gebruik van water.  

Provinciaal Milieu  en Waterplan Noord-Brabant 2016-2021 
Dit plan, vastgesteld op 18 december 2015 geeft de hoofdlijnen voor het milieu- 
en waterbeleid in de provincie. 
Hoofddoelen van dit plan zijn: 
•voldoende water voor mens, plant en dier
•schone en gezonde leefomgeving (bodem, water en lucht)
•bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico’s
•verduurzaming van onze grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening.

Natuurbeheerplan Provincie Noord-Brabant 2019 
Het Natuurbeheerplan beschrijft de beleidsdoelen en de subsidiemogelijkheden 
voor de ontwikkeling en het beheer van natuurgebieden, agrarische natuur en 
landschapselementen in de provincie. Het plan is geen statisch document. De 
provincie kan de inhoud van de plantekst en de kaarten, indien nodig, jaarlijks 
aanpassen. Het gaat daarbij om bestaande natuurgebieden, gebieden waar 
nieuwe natuur aangelegd wordt, landbouwgebieden worden ingericht en 
beheerd volgens agrarisch natuurbeheer en de Natura 2000-gebieden. Het 
Natuurbeheerplan beschrijft per (deel)gebied welke natuur- en 
landschapsdoelen nagestreefd worden. Het plan bevat de begrenzing van de 
natuur- en agrarische natuurgebieden, met name toegespitst op de 
internationale biodiversiteitsdoelen en de internationale natuurgerichte 
agromilieu, water en klimaat doelen. 
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Op de kaart van het Natuurbeheerplan is de Oude Leij, het zuidelijk deel van het 
gedeelte gelegen binnen het plangebied, als toekomstige ecologische 
verbindingszone aangeduid met de prioriteit ‘Hoog’. Het noordelijke deel is 
aangeduid met de prioriteit ‘Gerealiseerd’. 

Bij de ontwikkeling van het landgoed wordt over de gehele lengte van de Oude 
Leij binnen het plangebied beekherstel uitgevoerd. Tevens wordt een 
ontbrekende schakel in NNN /EVZ toegevoegd en vormgegeven, die eveneens is 
aangeduid met de prioriteit ‘Hoog’. Dit is nader uitgewerkt in het plan 
‘Beeldkwaliteit landschap & bebouwing, inrichtingsplan, onderhoud & beheer’, 
dat als bijlage is toegevoegd. 

Structuurvisie SVRO 
De provincie gaat ervan uit dat de wateroverlast in de regionale watersystemen 
in 2015 aangepakt is waarbij de trits "vasthouden, bergen, afvoeren" als 
uitgangspunt geldt. Het vasthouden van het water vindt zoveel als mogelijk 
bovenstrooms op de hoger gelegen gebieden plaats in de zogenaamde 
brongebieden. Hier liggen kansen voor de koppeling met natuurontwikkeling en 
droogtebestrijding. Ook in de nabijheid van de grote steden liggen kansen voor 
het bovenstrooms vasthouden en bergen van het water. Hier liggen 
mogelijkheden voor de koppeling met bijzondere woon- en werkmilieus, de 
vergroting van het recreatief uitloopgebied en bestrijding van de verdroging in 
het omliggende landelijk gebied. 

Waterschap Brabantse Delta 
Waterschap Brabantse Delta is waterbeheerder van onder andere de gemeente 
Goirle en is verantwoordelijk voor de waterhuishoudkundige verzorging 
(waterkwaliteit en waterkwantiteit) binnen het plangebied. Het beleid van het 
waterschap is verwoord in de volgende documenten en wordt, voor zover 
relevant, hierna kort besproken:  
- Waterbeheerplan 2016-2021;
- Kadernota 2019-2028;
- Ruimte voor de Rivier;
- Keur Waterschap Brabantse Delta.

Waterbeheerplan Brabantse Delta 2016-2021 
Het waterbeheerplan is het resultaat van een dialoog tussen alle verschillende 
partners die belang hebben bij goed waterbeheer. Het plan geeft inzicht in de 
doelen die het waterschap de komende zes jaar wil bereiken. Het is afgestemd 
op de gemeentelijke en provinciale plannen op het gebied van waterbeheer, de 
Europese Kaderrichtlijn Water en de Stroomgebiedbeheerplannen voor de Maas 
en de Schelde. 
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Het gaat over verschillende onderdelen: 
 het watersysteem, bestaande uit het samenhangende geheel van
 oppervlaktewater en ondiep grondwater, inclusief kunstwerken zoals

pompen en stuwen; het beheer gaat dan over de waterkwaliteit en de
waterkwantiteit: over de stoffen in het water, de planten en dieren in
en langs het water en over aan- en afvoer van water en het regelen van
de waterstanden.

 de dijken (waterkeringen) langs de grote en kleine rivieren;
 de rioolwaterzuiveringsinstallaties, inclusief de bijbehorende pompen

en transportleidingen (samen met de gemeentelijke riolering onderdeel
van de afvalwaterketen);

 de regionale vaarwegen voor beroeps- en recreatievaart.

Kadernota 2019-2028 
Het waterschap zet in deze Kadernota de koers van de afgelopen jaren voort, 
zoals is vastgelegd in het Bestuursakkoord 2015-2019, het Waterbeheerplan 
2016-2021 en de Kadernota 2018-2027. Deze koers is als volgt samen te vatten:  
“Het waterschap richt zich op een goede uitvoering van de wettelijke taken 
rondom veiligheid, waterkwaliteit en watersysteembeheer, tegen betaalbare 
lasten. De wereld verandert continu en het waterschap verandert mee. Onze 
taken veranderen niet; de manier waarop we ons werk doen wél. Het waterschap 
zet de koers van de afgelopen jaren door, met nieuwe accenten. Daarbij nodigen 
wij burgers, bedrijven en organisaties uit om mee te denken en zelf met 
initiatieven te komen.” 

Keur 
Een van de instrumenten van het waterschap om zijn taken uit te oefenen is de 
Keur De Keur kent gebods- en verbodsbepalingen die erop gericht zijn 
watergangen te beschermen. Zo is het in bepaalde gevallen verboden om zonder 
vergunning water te lozen of te onttrekken aan oppervlaktewater. Ook legt de 
Keur in sommige gevallen aan burgers een onderhoudsverplichting op. Daarnaast 
mag men zonder vergunning geen activiteiten ontplooien of bouwwerken 
plaatsen die het onderhoud aan watergangen kunnen belemmeren. Dit betekent 
dat voor bepaalde activiteiten nabij watergangen  of met mogelijke invloed op 
watergangen een vergunning bij het waterschap moet worden gevraagd. 

Voor een aantal werkzaamheden is een vergunning vereist van het waterschap 
op grond van de Keur. Wanneer aan de bepalingen van de algemene regels van 
de Keur wordt voldaan is geen vergunning vereist. Voorbeelden van situaties 
waarbij de Keur van toepassing is zijn: 
 het dempen of wijzigen van een watergang;
 het aanleggen van kabels of leidingen;
 het planten van bomen en struiken;
 het brengen van water in een watergang.
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Gemeente 

Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 
Als antwoord op de zorgplicht voortkomend uit de Wet milieubeheer, is door de 
gemeenteraad het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 (VGRP) 
vastgesteld. Doelstelling van het VGRP zijn: 

- beschermen volksgezondheid;
- voorkomen wateroverlast;
- voorkomen grondwateroverlast;
- voorkomen milieuoverlast;
- voorkomen instortingsgevaar (riolering);
- voorkomen langdurige lozingsbeperking (riolering);

De gemeente Goirle en waterpartners streven naar een integrale en duurzame 
benadering van het watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij wordt 
nadrukkelijk samenwerking tussen de ketenpartners gezocht. Integraliteit en 
samenwerking zijn hierbij geen doelen op zich, maar essentiële 
randvoorwaarden om kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit 
en kennisuitwisseling te verbeteren.   

Door klimaatverandering wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de 
proef gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico 
op (grond)wateroverlast toe.  

Het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie, de 
afvoercapaciteit zal tijdens extreme neerslagomstandigheden niet toereikend 
zijn en het is bovendien te kostbaar. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden 
niet afgewenteld op het bestaande watersysteem en rioolstelsel.  

Om droge voeten te houden en schade te voorkomen wordt ruimte gecreëerd in 
het groen, oppervlaktewater en/of de openbare ruimte. Hierbij wordt de 
volgende voorkeursvolgorde aangehouden: infiltreren (vasthouden) waar 
mogelijk, bufferen op locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het niet 
anders kan, dan pas afvoeren. In openbaar gebied komt dit tot uiting door 
hemelwatervoorzieningen in groenstroken die geschikt zijn gemaakt voor de 
opvang van overtollig hemelwater, aanpassing van waterpartijen en/of 
bovengrondse water regulerende constructies (bovengrondse waterslimme 
oplossingen). Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje bij door 
op eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van 
hemelwater en/of opvang van overtollig grondwater. De gemeente ziet hierbij 
toe op een doelmatige invulling van de hemelwateropgave. Afkoppelen is hierbij 
een van de middelen. 

Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies worden hydrologisch neutraal 
ingepast. Gestreefd wordt om de menselijke activiteiten zo veel mogelijk af te 
stemmen op de natuurlijke (grond)waterfluctuaties. 
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6.2 Huidige situatie 

Bodem en grondwater 
Het plangebied is gelegen in een vrijafwaterend gebied binnen het 
grondwaterdeelgebied Centrale slenk. Aan de westzijde van het plangebied 
stroomt de Oude Leij (A-watergang). Aan de noordzijde van het plangebied 
stroom een A-watergang richting de Oude Leij. In het plangebied liggen eveneens 
enkele B-watergangen.  

Ten tijde van de voorbereidingen van deze planologische procedure lag het 
gebied in een boringsvrije zone. In de boringsvrije zone geldt de minst strikte 
vorm van bescherming, namelijk behoud van de beschermende kleilaag in de 
bodem. Hieraan kan bijvoorbeeld invulling gegeven worden door middel van een 
aanlegvergunningenstelsel voor activiteiten in de bodem die de beschermende 
kleilaag kunnen doorboren. 

Inmiddels is het grondwaterbeschermingsregime ten aanzien van het 
waterwingebied aan de Gilzerbaan uitgebreid en ligt het plangebied geheel 
binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Grondwaterbeschermingsgebieden 
liggen als een ‘schil’ om het waterwingebied heen. Voor de 
grondwaterbeschermingsgebieden geldt dat de kwaliteit van het grondwater 
bescherming vraagt, maar er gelden minder strikte regels dan in het 
waterwingebied.  

De grens voor de meldingsplichtige activiteiten is op basis van de Provinciale 
Milieuverordening Noord-Brabant 2010 (versie 20-06-2018) gelegen op een 
diepte van drie meter of meer onder het maaiveld. De melding is bedoeld om 
toezicht te kunnen houden op bodembedreigende activiteiten. Het aantal 
activiteiten dieper dan 3 meter is beperkt, maar het uitvoeren van boringen, 
grond- en funderingswerken is onder voorwaarden mogelijk. 

Figuur 25: uitsnede kaart Beschermingszone Gilzerbaan (okt 2017) Bron: Provincie Noord-Brabant 
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Het plangebied is deels gelegen in een beperkt of volledig beschermd
gebied, attentiegebied van het waterschap dan wel natte natuurparel. Aan de 
zuidzijde van het plangebied ligt een natte natuurparel (natura 2000-gebied).  

Figuur 26: Overzicht waterschap aspecten plangebied rood omkaderd (bron: Waterschap Brabantse Delta) 

Bodem en grondwater 
De bodemkundige hoofdeenheid kan worden gekenmerkt als gooreerdgronden, 
leemarm en zwak lemig fijn zand en veldpodzolgronden, leemarm en zwak lemig 
fijn zand. In de wateratlas van de provincie Noord-Brabant wordt het plangebied 
aangeduid als gebied geschikt voor infiltratie. De freatische grondwaterstroming 
is noordelijk gericht. 

Het plangebied ligt in het grondwaterdeelgebied Centrale slenk. Binnen het 
plangebied komt een GHG2-situatie voor van 20 tot 80 cm –mv. conform de 
wateratlas. Deze waarde is verkregen door een regionaal watermodel die 
gekalibreerd en gevalideerd is op basis van onder andere TNO-gegevens. Om 
grondwateroverlast te voorkomen, wordt gestreefd naar een bepaalde minimale 
ontwateringsdiepte bij een GHG-situatie. Voor bebouwing met kruipruimte 
wordt een ontwateringsdiepte van 0,70 m beneden maaiveld en 0,50 m beneden 
vloerpeil zonder kruipruimte. Tegen de Rillaerse Baan zit de GHG het diepste. Bij 
de verdere planuitwerking dient de ontwatering van de landgoedwoningen goed 
te worden bekeken. Het toepassen van drainage is door de ligging ten opzichte 
van de natte natuurparel geen optie. De oplossing zal wellicht gezocht dienen te 
worden in het verhoogd bouwen van de woningen. 

2 GHG: voor de gemiddeld hoogste grondwaterstand worden jaarlijks de 3 hoogste grondwaterstanden op de 14e en

28ste gemiddeld (HG3) over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrologisch jaar) en het gemiddelde van deze 
jaarlijkse HG3-waarden over een periode van tenminste 8 jaar waarin geen ingrepen hebben plaatsgevonden wordt 
gebruikt als GHG. 

green1live
Markering
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Figuur 27: Uitsnede Wateratlas Provincie Noord-Brabant met in rood het plangebied 

6.3 Toekomstige situatie 

Verdeling verhard oppervlak 
In de huidige situatie is het plangebied nagenoeg geheel onverhard. Per saldo 
neemt het verhard oppervlak in het plangebied toe. 

Oppervlaktes Huidige m2 Toekomstige m2 

Daken 100 m² (dak schuur) 1.5003 + 4504+ 100 = 
2.050 m² 

Terrein verhardingen 0 m² 5.9255m² 

Onverhard terrein 157.870 m² 149.995 m² 

Totaal 157.970 m² 157.970 m² 

Afvalwater 
Het vuil- en regenwater op het terrein dient gescheiden te blijven. In overleg 
met de gemeente Goirle is er een keuze gemaakt voor de aanleg van 
drukriolering om vuilwater vanuit de landgoedwoningen door middel van een
persleiding af te voeren. De keuze wordt door de gemeente Goirle bepaald en
is afhankelijk van de afstand tot de bestaande riolering en de bergingsruimte 
binnen deze bestaande riolering.  

3 250 + 500 + 750 = 1.500 m² maximum dakoppervlak hoofdbebouwing
4 150 + 150 + 150 = 450 m² maximum dakoppervlak bijgebouwen 
5 7.825 verharding BKP – (1.500 + 450 dakoppervlak) = 5.925 m² terreinverhardingen 
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Hemelwater 
De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toegenomen 
verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Verhard 
oppervlak is al het oppervlak dat er voor zorgt dat hemelwater sneller tot afvoer 
komt dan in de huidige situatie zonder verharding. Met andere woorden de 
verhardingstoename is de verharding die door de planontwikkeling wordt 
toegevoegd ten opzichte van de huidige situatie. 

Verhardingstoename: 
1. Grenswaarde minder dan 2.000 m²:

Vanuit de Algemene Regel geen verplichting tot aanleg van een
retentievoorziening. Er is geen vergunning vereist. Het hemelwater afkomstig
van het toegenomen verhard oppervlak mag naar bestaand oppervlaktewater
worden afgevoerd danwel in de grond infitreren.

2. Grenswaarde tussen de 2.000 m² en 10.000 m²:
Voor een verhardingstoename welke binnen deze grenswaarde valt, geldt de
rekenregel uit de Algemene Regel om de retentiecapaciteit te berekenen. In
formulevorm luidt deze regel: Benodigde retentiecapaciteit (in m³) = Toename
verhard oppervlak (in m²) * Gevoeligheidsfactor * 0,06 (in m). Het plangebied is
gelegen binnen een gebied dat is aangewezen als gevoeligheidsfactor ½
(gemiddeld). De benodigde retentiecapaciteit voor deze locatie kan berekend
worden als ‘Verhardingstoename *1/2*0.06 m = xxx m³’. Er is geen vergunning
vereist.

3. Grenswaarde meer dan 10.000 m²;
Indien de uitbreiding meer dan 10.000 m² bedraagt, is sprake van ‘maatwerk’.
Voor maatwerklocaties gelden de Beleidsregels ‘afvoer door toename en
afkoppelen van verhard oppervlak’ uit de Keur evenals de bijbehorende
uitgangspunten. Er is een waterhuishoudkundig plan benodigd. De inhoud van
het plan, de inpassing in het waterhuishoudkundige systeem en de toe te passen
methoden dienen in overleg met het waterschap te worden vastgesteld.

In het geval van het toenemen van verhard oppervlak kan bij het dimensioneren 
van de retentie 60 mm per toename verharde oppervlak als vertrekpunt voor de 
maximale compensatieplicht worden gehanteerd. Door maatwerkoplossingen 
(bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen, hergebruik, gezamenlijke 
retentievoorzieningen) of specifieke gebiedskenmerken (zoals 
infiltratiecapaciteit, nauwkeuriger bepalen van de grondwaterstanden), kan de 
omvang van de retentie worden beperkt. Zowel bij het toepassen van 60 mm 
retentie als bij maatwerkoplossingen dient de uitwerking en het effect te worden 
aangetoond met waterhuishoudkundig onderzoek.  
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Gezien het feit dat een Natte Natuurparel relatief dichtbij het plangebied is 
gelegen, is het van belang dat de planontwikkeling niet verdrogend werkt. Het 
regenwater dat ter plaatse valt, dient zoveel mogelijk ter plaatse te worden 
geïnfiltreerd. Binnen het plangebied is voldoende ruimte voor het realiseren van 
enige vorm van infiltratie.  

Voor hemelwater dient onderstaande voorkeursvolgorde te worden toegepast, 
waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 5 het minst wenselijk is: 
1. hergebruik
2. vasthouden / infiltreren
3. bergen en afvoeren
4. afvoeren naar oppervlaktewater (direct of indirect)
5. afvoeren naar de riolering

Gezien de hoge grondwaterstand in het plangebied dient er extra aandacht aan 
de ontwateringsdiepte van de woningen te worden besteed. Het toepassen van 
drainage (afvoeren van water naar buiten het plangebied) is hierdoor geen optie, 
omdat de planontwikkeling dan verdrogend zou werken. Binnen het plangebied 
dient het water zoveel mogelijk te worden vastgehouden om te kunnen 
infiltreren. 

Ten aanzien van het materiaalgebruik dienen aandacht te worden geschonken 
aan het gebruik van milieuvriendelijk materialen. Verder mogen geen uitlogende 
bouwmaterialen zoals lood, koper, zink, zachte PVC en geïmpregneerde 
materialen worden toegepast. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het 
water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de 
water(bodem)kwaliteit en ecologie, zeker gezien de ligging nabij een 
grondwaterbeschermingsgebied. 

Conclusie 
Afhankelijk van de uiteindelijke oppervlakte aan verhardingstoename en de 
situering dienen keuzes te worden gemaakt ten aanzien van de infiltratie van het 
hemelwater. Aangezien het plangebied voldoende ruimte biedt, wordt in overleg 
met het Waterschap de mogelijkheid tot het vasthouden/infiltreren van het 
regenwater nader uitgewerkt. 

Het verrichten van activiteiten op een diepte groter dan 3 meter beneden het 
maaiveld, alleen mogelijk middels het aanvragen van een vergunning bij de 
Provincie Noord-Brabant. De activiteiten waar een vergunning voor wordt 
verleend is afhankelijk van de uitvoering en de inhoud van de activiteit. 
Verder dient in overleg met de gemeente Goirle de keuze van de afvoer van het 
vuilwater te worden bepaald. 
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7 HOOFDSTUK 7. OPZET PLANREGELS 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de verschillende regels die van 
toepassing zijn op de aanwezige bestemmingen. 

7.1 Plansystematiek 
Bij het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in 
de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde 
uitgangspunten. Gestreefd is hierbij naar uniformering en standaardisering van 
bestemmingen en regels, Voor de opbouw van de regels is aangesloten bij de 
geldende Standaard vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP). 

7.2 Hoofdstuk 1 van de regels: Inleidende regels 
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen over de in het plan gehanteerde begrippen en 
de wijze van meten. 

Begrippen 
In dit artikel zijn de begrippen die in de planregels worden gehanteerd 
gedefinieerd. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan 
van de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis. Als 
gebruikte begrippen niet in artikel 1 voorkomend dan geldt de 
uitleg/interpretatie die daaraan in het dagelijkse taalgebruik wordt gegeven. 

Wijze van meten 
In dit artikel is aangegeven hoe de hoogte en andere maten die bij het bouwen in 
acht genomen dienen te worden, gemeten moeten worden. 

7.3 Hoofdstuk 2 van de regels: Bestemmingsregels 
De standaard opbouw van de bestemmingsregels conform de SVBP betreft: 
 bestemmingsomschrijving: een beschrijving van de bestemming;
 bouwregels: regels voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken;
 nadere eisen: indien noodzakelijk staan hier aanvullende regels waarin

specifieke eisen kunnen worden gesteld aan de realisatie van de op te
richten bouwwerken;

 afwijken van de bouwregels: de gevallen waarin afgeweken kan worden
van de bouwregels;

 specifieke gebruiksregels: indien noodzakelijk worden hier aanvullende
regels gegeven voor het gebruik van de gronden binnen de betreffende
bestemming;

 afwijken van de gebruiksregels: de gevallen waarin afgeweken kan
worden van de gebruiksregels;

 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
 zijnde, of van werkzaamheden;
 omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk ;
 wijzigingsbevoegdheid.
Per bestemming kunnen onderdelen, voor zover niet relevant, ontbreken.
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In voorliggend bestemmingsplan zijn de hierna te noemen bestemmingen 
opgenomen: 

Natuur 
Belangrijke landschappelijke elementen, zoals bosschages en houtwallen die van 
ecologische waarde zijn voor het landschap zijn opgenomen binnen de 
bestemming ‘Natuur’. De bestemming richt zich tot de bescherming en 
verbetering van de natuurlijke waarde van het gebied. Derhalve worden er eisen 
gesteld ten aanzien van verhardingen en afgravingen. Het oprichten van nieuwe 
bebouwing is binnen deze bestemming in principe dan ook niet toegestaan. 

Uitzondering hierop zijn de aangewezen bouwvlakken, waarbinnen woningen 
(hoofdgebouwen) en bijgebouwen mogen worden gerealiseerd. Voor de 
maximale bouwhoogte van woningen gelden de maxima zoals die op de 
verbeelding zijn aangegeven.  

Bouwregels 
De bouwmogelijkheden zijn gekoppeld aan het bouwvlak ter plaatse van de 
aanduiding ‘wonen’. De bouwregels maken onderscheid tussen de woning (het 
hoofdgebouw), bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde. 

Onder bijgebouwen worden begrepen alle vrijstaande en aangebouwde 
bijgebouwen. De begripsomschrijving is in artikel 1 opgenomen. Bijgebouwen 
mogen alleen binnen het bouwvlak worden gebouwd. De bouwmogelijkheden 
van de bijgebouwen worden begrensd door een absoluut aantal m², waarbij 
vrijstaande bijgebouwen niet rechtstreeks zijn toegestaan. Voor vrijstaande 
bijgebouwen is in de regels een afwijkingsmogelijkheid 
middels omgevingsvergunning opgenomen. Per bouwvlak is één 
woongebouw toegestaan met  maximaal 1 (Beekkavel), 2 (Venkavel) en 3 
(Boskavel) wooneenheden met een maximale inhoud van respectievelijk 750 
m3, 1.500 m3 en 2.250 m3. 
Een aangebouwd bijgebouw mag voor woondoeleinden worden gebruikt, mits 
dat niet leidt tot een toename van het aantal woningen. De goothoogte van 
bijgebouwen mag maximaal 3,65 meter bedragen, de bouwhoogte 
van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen. Indien binnen een bouwvlak 
voor een woning, een gebouw de maximale hoogtemaat van een bijgebouw 
overstijgt, dan zal dat gebouw niet worden beschouwd als bijgebouw, 
omdat het in bouwkundige opzicht niet ondergeschikt is aan het hoofdgebouw. 
Toetsing vindt dan plaats aan de hoogtematen voor het hoofdgebouw, de 
woning. 

Terreinafscheidingen 
In de bouwregels voor bouwwerken, geen gebouw zijnde, is een regeling 
opgenomen voor terreinafscheidingen. Onder voorwaarden mogen overige 
terreinafscheidingen niet hoger zijn dan 2 meter. 
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Attentiegebied NNB 
Ten aanzien van de ligging in een ‘attentiegebied NNB’ voorziet het 
bestemmingsplan in een regeling ter bescherming van de waterhuishouding 
tegen fysieke ingrepen die een negatief effect kunnen hebben op de 
waterhuishouding van het betrokken Natuur Netwerk Brabant. Stromingen in het 
grondwatersysteem kunnen veranderen door verandering van bodemopbouw of 
het doorboren van lagen (bij grondverzet of diepploegen). Voor activiteiten die 
een negatief effect op de (grond)waterstand in een natte natuurparel kunnen 
hebben, is een omgevingsvergunning nodig.  

Water 
Structureel water en waterlopen zijn bestemd tot water. Bebouwing is 
uitsluitend toegestaan in de vorm van waterbouwkundige kunstwerken zoals 
duikers, wen. 

Waarde-Archeologie 
De bestemming ‘Waarde – Archeologie’ ziet tot op de bescherming van de te 
verwachten archeologische waarden van de gronden. Derhalve worden er eisen 
gesteld aan het uitvoeren van werken en werkzaamheden binnen het 
betreffende bestemmingsvlak. 

7.4 Hoofdstuk 3 van de regels: Algemene regels 
Dit hoofdstuk bevat artikelen, waarin bepalingen zijn opgenomen die gelden 
voor het gehele plangebied, te weten de anti-dubbeltelbepaling, algemeen 
geldende bouw-, gebruiks-, procedure-, afwijkings- en wijzigingsregels. 

Anti-dubbeltelbepaling 
In dit artikel is bepaald dat gronden, die al eens als berekeningsgrondslag voor 
bouwen hebben gediend, niet nogmaals als zodanig kunnen dienen. De anti-
dubbeltelbepaling wordt conform het Bro overgenomen in het 
bestemmingsplan. 

Algemene bouwregels 
Deze regels bevatten een regeling voor een beperkte overschrijding van 
bouwgrenzen. 
Daarnaast is een regeling opgenomen voor de ruimte tussen bouwwerken. Deze 
bepaling is bedoeld om het ontstaan van smalle ontoegankelijke open ruimten 
tussen gebouwen op aangrenzende terreinen te voorkomen, omdat deze 
aanleiding tot hinder door vervuiling kunnen geven. De bepaling kan zowel 
worden nageleefd door gebouwen tegen elkaar aan te plaatsen, indien het 
bestemmingsplan dat toestaat, als door een tussenruimte van meer dan een 
meter breedte te realiseren. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning 
hiervan afwijken, indien de smalle open ruimte voldoende voor onderhoud 
bereikbaar is. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een opening in de 
zijgevel van het gebouw. 



82 

Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel zijn specifieke aanduidingsregels voor de gebiedsaanduiding 
‘Landgoed’ opgenomen met daarin voorwaarden ten behoeve van de 
instandhouding en realisatie van het landgoed. 

Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. 

Algemene wijzigingsregels 
In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het corrigeren van de 
bestemmingsgrenzen ten behoeve van een praktische uitvoering van het plan. 

Overige regels 
Dit artikel bevat de nadere eisen die burgemeester en wethouders kunnen 
stellen aan de plaats en afmetingen van bouwwerken. 

7.5 Hoofdstuk 4 van de regels: Overgangsrecht en slotregel 

Overgangsrecht 
In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van gebruik en bebouwing 
opgenomen. Het overgangsrecht houdt in dat gebruik en bebouwing dat in strijd 
is met het nieuwe bestemmingsplan, maar reeds aanwezig was ten tijde van de 
voorgaande plannen, onder voorwaarden, mag worden voortgezet. Gebruik dat 
strijdig was met het vorige bestemmingsplan blijft strijdig. Er is geen sprake van 
legalisatie van reeds strijdig gebruik door dit bestemmingsplan en er kan ook nog 
steeds worden gehandhaafd. Ook bouwwerken die op de peildatum illegaal zijn, 
blijven illegaal. Het overgangsrecht volgt uit het Besluit ruimtelijke ordening, dat 
verplicht tot het opnemen van een standaard overgangsregel voor bouwwerken 
(artikel 3.2.1) en gebruik (artikel 3.2.2). 

Slotregel 
Hier wordt vermeld onder welke naam de regels van dit bestemmingsplan 
kunnen worden aangehaald. 



83 

8 HOOFDSTUK 8. UITVOERBAARHEID 

8.1 Economische uitvoerbaarheid 
In de Wro is in afdeling 6.4 de regelgeving rondom de grondexploitatie 
opgenomen. Centrale doelstelling is om in de situatie van particuliere 
grondexploitatie te komen tot een verbetering van het gemeentelijk 
kostenverhaal en de versterking van de gemeentelijke regie bij 
locatieontwikkeling. 

Op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet een 
exploitatieplan worden vastgesteld voor gronden waarop een bouwplan is 
voorzien, tenzij het verhaal van grondexploitatiekosten over de in het 
bestemmingsplan begrepen gronden anderszins, zoals bijvoorbeeld door middel 
van een overeenkomst, is verzekerd, of, zoals hier het geval is, er geen kosten in 
het openbaar gebied worden gemaakt. Nu deze laatste situatie zich voordoet kan 
gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan worden besloten dat 
geen exploitatieplan wordt vastgesteld.   

Het project wordt op kosten van initiatiefnemer gerealiseerd. Het 
bestemmingsplan is opgesteld op kosten van de initiatiefnemer. Alleen de kosten 
voor begeleiding van de planologische procedure komen voor rekening van de 
gemeente (waarvoor leges bij initiatiefnemer in rekening worden gebracht). 
Omdat het verhaal van kosten daarmee is verzekerd, is het op- en vaststellen van 
een exploitatieplan niet vereist en kan als zodanig worden besloten. Tevens is 
met initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. 

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat het gaat om, een economisch 
uitvoerbaar plan.  

8.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Het plan is onderworpen aan inspraak en heeft ter inzage gelegen voor 
ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden. Tijdens deze periode 
konden zij schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Goirle. Van de gevoerde inspraakprocedure is 
een eindverslag opgesteld dat als bijlage in deze toelichting is opgenomen. Van 
het gevoerde overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening is een verslag gemaakt dat eveneens in de bijlagen is opgenomen. 
Eventuele aanpassingen uit de overlegreacties zijn verwerkt in het 
ontwerpwijzigingsplan.  

Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Leijvennen, Riel’ wordt
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gedurende zes weken 
ter inzage gelegd, waarbij de gelegenheid wordt geboden tot het indienen van 
zienswijzen. De resultaten van deze procedure zijn verwerkt in de nota 
van zienswijzen, onderdeel uitmakende van dit ontwerp bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Landgoed Leijvennen, Riel met identificatienummer 
NL.IMRO.0785.BP2017003Landgoed-ow01 van de gemeente Goirle. 

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen.

1.3 aan huis verbonden beroep:

een beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, ontwerptechnisch, kunstzinnig 
of hiermee te vergelijken gebied, niet zijnde detailhandel, dat door tenminste één bewoner van 
een woning in die woning en/of een bijbehorend bijgebouw wordt uitgeoefend, waarbij de woning 
in hoofdzaak de woonfunctie blijft behouden, en de desbetreffende beroepsuitoefening een 
ruimtelijke en visuele uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie.

1.4 aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden. 

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.6 afhankelijke woonruimte:

een (gedeelte van een) bijgebouw, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de 
(bedrijfs)woning, waarbij dit bijgebouw hoort, en waarin een gedeelte van de huishouding uit een 
oogpunt van mantelzorg is gehuisvest.

1.7 allure:

in essentie wordt bedoeld dat de bebouwing van een aangewezen landgoed een geheel eigen 
verschijningsvorm heeft dat afwijkt van een reguliere woonbebouwing, ook al zou dit een groot 
landhuis betreffen. 

1.8 archeologisch onderzoek:

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling, dat voldoet aan de meest actuele 
versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), met als resultaat het overleggen 
van een archeologische rapportage zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988.
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1.9 archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen uit oude tijden.

1.10  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.11  bedrijf:

een inrichting of instelling, gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 
opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.

1.12  bedrijfsgebouw:

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 

1.13  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is.

1.14  begane grond:

de bouwlaag van een gebouw, die rechtstreeks ontsloten wordt vanaf het straatniveau danwel 
waarvan de bovenkant van de vloer maximaal 1,50 meter boven meetniveau is gelegen. Onder 
een begane grondlaag wordt eveneens een souterrain verstaan.

1.15  bestaande situatie (bebouwing en gebruik):

a. legale bouwwerken die aanwezig of in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan, dan wel bouwwerken zoals deze mogen worden gebouwd krachtens
een vóór dat tijdstip aangevraagde vergunning;

b. het gebruik van grond en opstallen zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan.

1.16  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.17  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.18  bevoegd gezag: 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wabo;
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1.19 bijgebouw:

een al dan niet vrijstaand gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.

1.20 bouwen:

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een 
bouwwerk.

1.21 bouwgrens:

de grens van een bouwvlak.

1.22 bouwlaag:

een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij 
benadering gelijke bouwhoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van 
de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.23  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten.

1.24  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.25  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang van hout, steen of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect en duurzaam met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt 
in of op de grond.

1.26  carport:

een op de grond staande overkapping van één bouwlaag bij een bestaande woning of een 
bestaand woongebouw, die bedoeld is als een overdekte stallingsruimte voor personenauto's, die 
geen eigen wanden of deuren heeft en waarvan de begrenzing wordt gevormd door de woning of 
daarbij behorende bijgebouwen en/of ondersteuningen van de overkapping, die niet wordt 
aangemerkt als gebouw.

1.27  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren 
van goederen aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, niet zijnde een 
supermarkt.
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1.28  escortbedrijf:

de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon, die bedrijfsmatig of in een omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, prostitutie aanbiedt, die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte 
wordt uitgeoefend (escortservices, bemiddelingsbureaus, overigen).

1.29  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.30  gebruiken:

het gebruiken, doen en laten gebruiken.

1.31  groenvoorzieningen:

het geheel van voorzieningen en activiteiten ten behoeve van groenaanleg, waaronder in ieder 
geval moeten worden verstaan parken, met bijbehorende voorzieningen, zoals verhardingen, 
waterpartijen, waterberging, watergangen en sloten, speelplaatsen, speel- en trapveldjes 
waaronder Cruijf-courts, bruggen en andere kunstwerken, straatmeubilair, en dergelijke, alsmede 
voorzieningen ter ondersteuning van de verkeersregulering en de verkeersveiligheid.

1.32  hoofdgebouw:

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op 
het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.33  hydrologisch waardevol:

gronden met waarden in verband met een specifieke waterhuishoudkundige situatie in relatie tot 
één of meer van de volgende waarden en/of omstandigheden:

aanwezige aardkundige waarden;
aanwezige waterafhankelijke natuurwaarden;
aanwezige mogelijkheden voor ontwikkeling van waterafhankelijke natuurwaarden;

Daarbij behoren tevens kwantitatieve aspecten (zoals hoge waterstand, stabiel waterpeil, 
kwelsituatie) en/of kwalitatieve aspecten (voedselarm, onvervuild).

1.34  landgoed:

een ruimtelijk-functionele eenheid bestaande uit bos of overige natuur, al dan niet in combinatie 
met agrarische gronden, met daarin een geconcentreerde vorm van karakteristieke 
(woon)bebouwing;

1.35  mantelzorg:

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale 
vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
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1.36  natuurwaarden:

waarden in verband met de aanwezigheid van bijzondere planten, dieren en leefgemeenschappen 
in onderlinge samenhang en in samenhang met hun leefomgeving (biotoop) en welke verband 
houden met zaken als verscheidenheid/zeldzaamheid, natuurlijkheid/ongestoordheid en 
kenmerkendheid voor het gebied.

1.37  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie, 
alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen 
duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, openbare sanitaire voorzieningen, 
transformatiehuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, waterhuishoudkundige voorzieningen, 
collectieve energievoorzieningen (onder andere warmte- en koudeopslag), telefooncellen, abri's, 
apparatuur voor telecommunicatie, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) 
afvalinzameling, en dergelijke.

1.38  omgevingsvergunning voor het afwijken:

omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met dit plan met 
toepassing van de in dit plan opgenomen regels inzake afwijking, op grond van artikel 2.1, eerste 
lid, onder c juncto artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1, van de Wabo.

1.39  omgevingsvergunning voor het bouwen:

omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, op grond van artikel 2.1, eerste lid, 
onder a, van de Wabo.

1.40  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden:

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden, op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo.

1.41  omgevingsvergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Wabo

1.42  ondergeschikte bouwdelen / bouwdelen van ondergeschikt belang: 

bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken zoals 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, licht-, antenne- en 
vlaggenmasten, windvanen, wolfseinden, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, balkon- 
en terrashekken en dergelijke, dakkapellen, andere ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten 
en overige overstekende ondergeschikte daken.

1.43  ondergronds:

beneden het peil.
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1.44 overige bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met 
de aarde is verbonden.

1.45 prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding.

1.46 prostitutiebedrijf:

een inrichting of instelling gericht op het tegen betaling doen plaatsvinden van seksuele omgang 
met prostituees op een naar buiten toe kenbare wijze, zoals een bordeel of escortbedrijf.

1.47 seksinrichting:

een voor publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden; onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een 
(raam)prostitutiebedrijf, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 
parenclub, een privéhuis of een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.48 souterrain:

een bijzondere bouwlaag waarvan de vloer onder het gemiddeld aangrenzend peil is gelegen en 
waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag maximaal 1,50 meter boven peil is gelegen.

1.49 uitvoeren:

het uitvoeren, doen uitvoeren en laten uitvoeren.

1.50 verharden van wegen:

het aanbrengen van een dichte deklaag in de vorm van bijvoorbeeld klinkers, asfalt of beton.

1.51 voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan 
één naar de weg gekeerde gevel, de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, 
constructie, dan wel gelet op de uitstraling ervan, als belangrijkste gevel kan worden 
aangemerkt.

1.52  voorgevelrooilijn:

a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels
van de bestaande bebouwing: de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel
mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een
zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg
geeft;

b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en
waarlangs mag worden gebouwd: bij een wegbreedte van ten minste 10 meter, de lijn
gelegen op 15 meter uit de as van de weg; bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn
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gelegen op 10 meter uit de as van de weg.

1.53  Wabo:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.54  water:

al het oppervlaktewater zoals sloten, greppels, (infiltratie)vijvers, kanalen, beken en andere 

waterlopen, ook als deze incidenteel of structureel droogvallen.

1.55  waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, 

hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit. Hierbij kan gedacht worden aan voorzieningen als duikers, 

stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten en dergelijke. 

1.56  wet/wettelijke regelingen:

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen dan wel 

verordeningen en dergelijke, dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het 

tijdstip van vaststelling van het plan, tenzij anders is bepaald.

1.57  woonfunctie:

gebruiksfunctie voor het wonen.

1.58  woongebouw:

gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties daarvan, waarin 

meer dan één woonfunctie ligt;
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Artikel 2 Wijze van meten

2.1  Meetregels

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

1. afstand van een bouwwerk tot de zijdelingse grens van het bouwperceel:

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en enig punt van het bouwwerk, waar die 
afstand het kortst is.

2. dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

3. goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, dan wel de druiplijn, het boeiboord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

4. bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen.

5. horizontale diepte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de voorgevel en de achtergevel.

6. 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.

7. 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.

8. verticale diepte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot het laagste punt van het bouwwerk, fundering niet meegerekend.

9. lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de buitenste verticale projecties van bouwdelen en/of 
de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren, boven peil
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10. peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de
hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw.

2.2 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwdelen van beperkte afmetingen, die buiten de hoofdmassa van het gebouw uitsteken, buiten 
beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- dan wel bestemmingsgrenzen niet meer 
dan 1 meter bedraagt. Onder ondergeschikte bouwdelen worden in ieder geval verstaan plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, licht, antenne- en 
vlaggenmasten, windvanen, wolfeinden, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, balkons, balkon- en 
terrashekken en dergelijke, dakkapellen, andere ondergeschikte dakopbouwen, liftschachten, en 
overige overstekende daken.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3 Natuur

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Natuur aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. behoud, herstel en/of ontwikkeling van natuur, bos/bosschages en landschappelijke waarden
ten behoeve van het landgoed;

b. behoud, herstel en/of ontwikkeling van hydrologische waarden ter plaatse van de aanduiding
'hydrologisch waardevolle buffer';

c. bijbehorende en ondergeschikte onverharde paden, wegen en parkeervoorzieningen;
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan

watergangen en andere waterpartijen, reserveringen voor infiltratievoorzieningen (zoals
wadi's), retentievoorzieningen, waterbuffers en bergbezinkbassins, alsmede kunstwerken ten
behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen;

e. bijbehorende en ondergeschikte objecten voor beeldende kunst;
f. extensief dagrecreatief medegebruik;
g. nutsvoorzieningen;
h. parkeer- en groenvoorzieningen en andere tot de bestemming behorende voorzieningen;

alsmede voor:

i. verharde wegen ter plaatse van aanduiding 'as van de weg'.
j. wonen ter plaatse van de functieaanduiding 'wonen';
k. de wooneenheid en/of daarbij behorende bijgebouwen mogen tevens worden gebruikt voor de

uitoefening van een aan huis verbonden beroep, met dien verstande, dat maximaal 30% van
het bestaande vloeroppervlak van de wooneenheid en/of bijgebouwen tot een oppervlakte van
maximaal 60 m², mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden
beroep.

3.2 Bouwregels

3.2.1  Algemeen

a. Op of in deze gronden mogen geen nieuwe bouwwerken worden gebouwd;
b. De oppervlakte van bestaande bouwwerken mag niet meer bedragen dan de bestaande

oppervlakte;
c. De (bouw)hoogte van bestaande bouwwerken mag niet meer bedragen dan de bestaande

(bouw)hoogte;
d. in afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de aanduiding 'wonen' worden

gebouwd ten behoeve van de woonfunctie, met inachtneming van de bouwregels als bepaald
in dit artikel met de daarbij behorende bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.

3.2.2  Hoofdgebouw

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen' gelden de volgende bepalingen:

a. per bouwvlak is maximaal één vrijstaand hoofdgebouw toegestaan;
b. het maximaal aantal wooneenheden per bouwvlak mag niet meer bedragen dan de 

aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' aangeeft;
c. de inhoud mag per hoofdgebouw niet meer bedragen dan de aanduiding 'maximale 

inhoud'
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aangeeft;
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van

hoofdgebouwen niet meer bedragen dan in het bouwvlak is aangegeven;

3.2.3  Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden naast het bepaalde in lid 3.2.2 de volgende regels:

a. bijgebouwen mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. vrijstaande bijgebouwen zijn toegestaan;
c. de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen mag per wooneenheid niet meer bedragen

dan 150 m²;
d. de goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,65 meter bedragen;
e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 5 meter bedragen.

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen;
b. de bouwhoogte van antenne- en vlaggenmasten mag niet meer dan 5 meter bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,5

meter bedragen;
d. in afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de in het beeldkwaliteitsplan

aangeduide locaties een terreinafscheiding niet meer dan 2 meter bedragen;
e. in afwijking van het bepaalde onder a, zijn terreinafscheidingen met een maximale hoogte

van 2 meter toegestaan, mits deze geen belemmering vormen voor de in het plangebied
verblijvende fauna en/of noodzakelijk zijn voor de instandhouding van ecologische- en
landschappelijke waarden

3.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken,
geen gebouw zijnde ten behoeve van;
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de ruimtelijke of landschappelijke inpassing;
3. de verkeersveiligheid;
4. de sociale veiligheid;
5. de brandveiligheid;
6. de milieusituatie;
7. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen;

c. Beeldkwaliteitplan beeldkwaliteit landschap & bebouwing, inrichtingsplan, onderhoud &
beheer.

3.4 Specifieke gebruiksregels

a. Het gebruik van de bestemming Natuur ter plaatse van de aanduiding 'Wonen' voor de
bestemming Wonen, conform het bepaalde in 3.1, is alleen dan toegestaan indien:
1. de inrichting van het plangebied binnen twee jaar na inwerkingtreding van het

bestemmingsplan is gerealiseerd conform het beeldkwaliteit landschap & bebouwing,
inrichtingsplan, onderhoud & beheer als opgenomen in Bijlage 1 en in stand wordt
gehouden;
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b. tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder
c, van de Wabo wordt in ieder geval gerekend het gebruik van vrijstaande bijgebouwen als
zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte.

3.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

3.5.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in lid 3.1 
bedoelde gronden het volgende werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of 
te laten uitvoeren:

a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² per perceel
of met meer dan 0,40 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van een steilrand
worden gewijzigd;

b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,40 m onder maaiveld;
c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
d. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van

waterlopen, sloten en greppels;
e. het verlagen van de waterstand anders dan door sloten/greppels of drainage met uitzondering

van grondwateronttrekkingen;
f. het vellen of rooien van bos en/of het verwijderen van houtopstanden;
g. het verwijderen van natuur- en landschapselementen;
h. het verwijderen van perceelsindelingen, paden en onverharde wegen;
i. het aanleggen en/of verharden van wegen of paden, dan wel aanbrengen van andere niet

omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² per perceel;
j. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand

houtgewas zonder agrarische productiefunctie, daaronder begrepen solitaire bomen.

3.5.2  Criteria

a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.5.1 mag alleen en moet worden geweigerd
indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, dan
wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig
afbreuk wordt gedaan aan het behoud van de natuur en hieraan door het stellen van
voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen;

b. Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.5.1, gelegen binnen de aanduiding
'hydrologisch waardevolle buffer' aangegeven gronden, te verlenen winnen burgemeester en
wethouders advies in bij het ter plaatse bevoegde waterstaatgezag.

3.5.3  Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.5.1 is niet vereist voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en beheer betreffen danwel gericht zijn op realisering van de
doeleinden van de bestemming;

b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden
uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning;

c. de realisatie of de instandhouding betreffen van het beeldkwaliteit landschap & bebouwing,
inrichtingsplan, onderhoud & beheer als opgenomen in Bijlage 1;

d. het realiseren van verharde wegen ter plaatse van aanduiding 'as van de weg' met een
maximale breedte van 5 meter.
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Artikel 4 Water

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. water en waterhuishoudkundige doeleinden (waaronder waterlopen) alsmede kunstwerken
ten behoeve van waterhuishoudkundige voorzieningen;

b. behoud, herstel en/of ontwikkeling van hydrologische waarden ter plaatse van de aanduiding
'hydrologisch waardevolle buffer';

c. daarbij behorende waterbouwkundige kunstwerken, zoals oeverbeschoeiingen, duikers,
bruggen en stuwen;

d. schouwpaden en groenvoorzieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op de gronden zoals bedoeld in lid 4.1 mogen uitsluitend waterbouwkundige kunstwerken, geen 
gebouwen zijnde, worden gebouwd, zoals oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen en stuwen, 
voorzover deze bouwwerken ter plaatse noodzakelijk zijn in het kader van de waterbeheersing of 
voor verkeersdoeleinden, waaronder de ontsluiting van percelen.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt naast het bepaalde in lid 4.2.1 
dat de bouwhoogte van deze bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 1,20 meter mag 
bedragen.

4.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de situering en afmeting van gebouwen, bouwwerken van algemeen nut en bouwwerken,
geen gebouw zijnde ten behoeve van;
1. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
2. de ruimtelijke of landschappelijke inpassing;
3. de verkeersveiligheid;
4. de sociale veiligheid;
5. de brandveiligheid;
6. de milieusituatie;
7. de gebruismogelijkheden van aangrenzende gronden;

b. werken ten behoeve van nutsvoorzieningen (waaronder kabels en leidingen), verkeers- en
vervoersvoorzieningen en groenvoorzieningen.
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4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

4.4.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in lid 4.1 
bedoelde gronden het volgende werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of 
te laten uitvoeren:

a. het verzetten of vergraven van grond waarbij het maaiveld over meer dan 100 m² per perceel
of met meer dan 0,40 m wordt gewijzigd of waarbij de maaiveldniveaus van een steilrand
worden gewijzigd;

b. het omzetten van grond of uitvoeren van bodemingrepen dieper dan 0,40 m onder maaiveld;
c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;
d. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten, of anderszins herprofileren van

waterlopen, sloten en greppels;
e. het verlagen van de waterstand anders dan door sloten/greppels of drainage met uitzondering

van grondwateronttrekkingen;
f. het vellen of rooien van bos en/of het verwijderen van houtopstanden;
g. het verwijderen van natuur- en landschapselementen;
h. het verwijderen van perceelsindelingen, paden en onverharde wegen;
i. het aanleggen en/of verharden van wegen of paden, dan wel aanbrengen van andere niet

omkeerbare oppervlakteverhardingen groter dan 100 m² per perceel;
j. het verwijderen of rooien van bos-, natuur- en landschapselementen en ander opgaand

houtgewas zonder agrarische productiefunctie, daaronder begrepen solitaire bomen.

4.4.2  Criteria

a. Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 mag alleen en moet worden geweigerd
indien door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, dan
wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen blijvend onevenredig
afbreuk wordt gedaan aan het behoud van de natuur en hieraan door het stellen van
voorwaarden niet of onvoldoende tegemoet kan worden gekomen;

b. Alvorens een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1, gelegen binnen de aanduiding
'hydrologisch waardevolle buffer' aangegeven gronden, te verlenen winnen burgemeester en
wethouders advies in bij het ter plaatse bevoegde waterstaatgezag.

4.4.3  Advies

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in lid 4.4.1 wint het bevoegd gezag 
daarover een schriftelijk advies in bij de beheerder van de watergang.

4.4.4  Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.4.1 is niet vereist voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden die :

a. het normale onderhoud en beheer betreffen danwel gericht zijn op realisering van de
doeleinden van de bestemming;

b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden
uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning.

c. de realisatie of de instandhouding betreffen van het beeldkwaliteit landschap & bebouwing,
inrichtingsplan, onderhoud & beheer als opgenomen in Bijlage 1;
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Artikel 5 Dubbelbestemming Waarde - Archeologie

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het  behoud en de bescherming van de te 
verwachten archeologische waarden van de gronden.

5.2 Bouwregels

a. Voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende
bestemmingen dient de aanvrager van een omgevingsvergunning een rapport van een
archeologisch onderzoek over te leggen, waaruit moet blijken dat de archeologische waarden
van de gronden, die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord, naar het oordeel van het
bevoegd gezag in voldoende mate worden veiliggesteld;

b. Het overleggen van het rapport van een archeologisch onderzoek als bedoeld in lid 5.2, onder
a, is niet vereist als de archeologische waarde van de betreffende gronden reeds bekend is;

c. Indien uit het in lid 5.2, onder a genoemde rapport van het archeologisch onderzoek blijkt dat
de archeologische waarden van de gronden, door het verlenen van de omgevingsvergunning,
zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende
voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen;
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische

waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die
voldoet aan het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

d. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing, indien de aanvraag omgevingsvergunning
betrekking heeft op een 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 hoogte 100 m²;
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 40 cm en zonder

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst.

5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden

5.3.1  Verbod

Het is verboden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in de in lid 5.1 
bedoelde gronden het volgende werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, over een groter 
oppervlak dan 100 m², en voor zover sprake is van grondwerkzaamheden, met een diepte groter 
dan 40 centimeter, uit te voeren;

a. het ophogen van de bodem met meer dan 50 centimeter;
b. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en

het aanbrengen van andere oppervlakte-verhardingen;
c. het aanleggen en verbreden van sloten, vijvers en andere wateren;
d. het verlagen van het waterpeil;
e. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- telecommunicatie- of andere leidingen
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en daarmee verband houdende constructies;
f. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen,

egaliseren en ontginnen.

5.3.2  Criteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.3.1 mag alleen en moet worden geweigerd indien 
door het uitvoeren van het werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, dan wel door de 
daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, archeologisch materiaal zal worden 
verstoord.

5.3.3  Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als bedoeld lid 5.3.1 is niet vereist voor het uitvoeren van het volgende 
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en/of beheer betreffen dan wel gericht zijn op realisering van de
bestemming;

b. op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering waren of konden worden
uitgevoerd krachtens een vóór dat tijdstip geldende dan wel aangevraagde vergunning.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6 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 7 Algemene bouwregels

7.1 Overschrijding van bouwgrenzen

Bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen, in afwijking van het bepaalde in 
hoofdstuk 2 van deze regels, worden overschreden ten behoeve van tot gebouwen behorende 
stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), liftkokers en -schachten, galerijen, hellingbanen, 
funderingen, balkons, erkers, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits:

a. de overschrijding niet meer bedraagt dan 1 meter;
b. de bouwhoogte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan de

bouwhoogte van de eerste bouwlaag van het betreffende gebouw;
c. de breedte van erkers, entreeportalen en veranda's niet meer bedraagt dan 50% van de

breedte van de betreffende gevel van het gebouw;
d. de afstand van deze bouwdelen tot de bestemmingsgrens minimaal 3 meter bedraagt, daar

waar het bestemmingsvlak grenst aan de weg.

7.2 Ondergronds bouwen

a. Op plaatsen waar hoofd- en bijgebouwen zijn of gelijktijdig worden gebouwd mag eveneens
ondergronds gebouwd worden, direct aansluitend mogen in- danwel uitritten ten behoeve van
de ondergrondse bouwwerken worden gebouwd.

b. De verticale diepte mag bij ondergronds bouwen niet meer bedragen dan 3 m;
c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken voor het bouwen van ondergrondse

bouwwerken op andere locaties dan onder het hoofdgebouw of bijgebouw mits hierdoor de in
het gebied aanwezige waarden niet onevenredig worden aangepast.
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Artikel 8 Algemene gebruiksregels

8.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, 
van de Wabo, wordt in ieder geval gerekend:

a. een gebruik van gronden als stort- en /of opslagplaats van grond en / of afval, met
uitzondering van een zodanig gebruik voor het normale op de bestemming gerichte gebruik
en onderhoud;

b. een gebruik van gronden als stallings- en / of opslagplaats van één of meer aan het gebruik
onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, met uitzondering van een zodanig gebruik
voor het normale op de bestemming gerichte gebruik en onderhoud;

c. de vestiging van inrichtingen als bedoeld in 2.1, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht
(inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken);

d. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van een
zodanig gebruik dat uitdrukkelijk is toegestaan in of krachtens deze regels;

e. het gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van
prostitutie, escortbedrijf, prostitutiebedrijf en/of seksinrichting;

f. het gebruik van de gronden die op de plankaart zijn aangeduid met''hydrologisch waardevolle
buffer' voor de vestiging of uitbreiding van intensieve functies van blijvende aard.

8.2 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

8.2.1  Parkeergelegenheid

Bij een gebouw moet ten behoeve van het parkeren en het stallen van auto's in de juiste mate 
ruimte zijn aangebracht in, op of onder dat gebouw dan wel op of onder het onbebouwde terrein 
dat bij dat gebouw hoort, met dien verstande dat:

a. de juiste mate van ruimte wordt bepaald met behulp van de parkeernormen zoals die zijn
opgenomen in publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het CROW van
oktober 2012;

b. de in lid 8.2.1 onder a, bedoelde ruimten voor het parkeren van auto's moeten afmetingen
hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn
voldaan.

8.2.2  Laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen

Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan 
ruimte voor laden en lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien 
aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw 
hoort.

8.2.3  Afwijk ing

Het bevoegd gezag kan bij het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde 
in lid 8.2.1 en lid 8.2.2:

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende
bezwaren stuit, of

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad-of losruimte
wordt voorzien.
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Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

9.1 Ecologische verbindingszone

a. De gronden gelegen op of binnen een afstand van 25 m van de aanduiding ‘overige zone -
ecologische verbindingszone’ mogen ongeacht hetgeen elders in deze regels is bepaald niet
worden bebouwd;

b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde onder a voor het
bebouwen van de gronden overeenkomstig de bestemmingen indien de waarden van de
ecologische verbindingszone niet onevenredig worden aangetast en indien blijkt dat het
duurzaam functioneren van de ecologische verbindingszone gewaarborgd is;

c. Bij het verlenen van afwijken of het toepassen van de wijzigingsbevoegdheden op grond van
de bepalingen in deze voorschriften op of binnen een afstand van 25 m van de aanduiding
‘overige zone-ecologische verbindingszone’, mogen de waarden van de ecologische
verbindingszone niet onevenredig worden aangetast en dient het duurzaam functioneren van
de ecologische verbindingszone gewaarborgd te worden;

d. Alvorens toepassing te geven aan een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid winnen
burgemeester en wethouders advies in bij het bevoegde waterstaatsgezag.

9.2 Landgoed

9.2.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'Landgoed' zijn de gronden tevens bestemd als landgoed.

9.2.2  Ruimtelijke randvoorwaarden

Het landgoed dient te voldoen aan de volgende voorwaarden;

a. de aanduiding 'Landgoed' dient de minimale oppervlakte van 15 ha (landgoed met 3
hoofdgebouwen) te behouden;

b. binnen de aanduiding 'Landgoed' dient een duidelijke eenheid te bestaan tussen de
bebouwing en het landgoed in vorm en uitstraling van de bebouwing, natuur en de
landschappelijke kwaliteit van het gebied;

c. Beeldkwaliteitsplan als opgenomen in Bijlage 1.

9.2.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

a. de plaats, de afmetingen en de verschijningsvorm van bebouwing en de inrichting van
gronden en opstallen ter voorkoming van
1. onevenredige aantasting van de bestaande openheid die bijdraagt aan het waardevolle

landschappelijke karakter van het gebied;
2. aantasting van de streekeigen kenmerken van de karakteristieke bebouwing, waarbij

zoveel mogelijk rekening dient te worden gehouden met de bestaande karakteristiek van
de hoofdvorm, nokrichting en materiaalgebruik.
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Artikel 10  Algemene procedureregels

10.1  Nadere eis

Bij het nemen van een besluit omtrent een nadere eis overeenkomstig een in het plan 
opgenomen regels over nadere eisen nemen burgemeester en wethouders de volgende regels in 
acht:

a. het ontwerp-besluit ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig
zijn voor een beoordeling van het ontwerp, twee weken ter inzage;

b. van de terinzagelegging wordt tevoren in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen,
of op een andere geschikte wijze kennis gegeven;

c. de kennisgeving dient tevens langs elektronische weg te geschieden;
d. de kennisgeving houdt mededeling in van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen;
e. gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij het college van

burgemeester en wethouders zienswijzen indienen tegen het ontwerp-besluit.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, bij een omgevingsvergunning 
afwijken ten behoeve van:

a. het gebruik van een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte, mits:
1. het een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw betreft behorende bij een woning binnen een

bestemming waarbinnen een permanente (bedrijfs)woning is toegestaan;
2. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg, hetgeen

blijkt uit een schriftelijke verklaring van in ieder geval de behandelende huisarts;
3. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen

waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
4. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt

ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m2;
5. het bijgebouw een onlosmakelijk geheel vormt met de woning van waaruit de mantelzorg

wordt verleend;
6. het bevoegd gezag verleent bedoelde omgevingsvergunning zowel op naam van de

mantelzorgverlener als de mantelzorgontvanger onder de voorwaarden dat binnen vier
weken na beëindiging van het gebruik van het vrijstaand of aangebouwd bijgebouw als
afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg hiervan schriftelijk melding wordt
gemaakt bij het bevoegd gezag en de gebruiksmogelijkheden van het vrijstaand of
aangebouwd bijgebouw binnen twaalf weken na beëindiging van het gebruik als
afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg ongedaan wordt gemaakt voor
bewoning;

b. het afwijken van de voorgeschreven maten voor de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte,
inhoud en afstand van bouwwerken, dan wel een voorgeschreven bebouwingspercentage,
eventueel met overschrijding van de bouwgrenzen binnen een bestemmingsvlak, mits de
afwijking niet meer bedraagt dan 10% van de in deze regels voorgeschreven maten;

c. het afwijken van bouwgrenzen en overige aanduidingen in het horizontale vlak op de
verbeelding, niet zijnde bestemmingsgrenzen, indien en voor zover afwijking noodzakelijk is
uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de grond, mits de afwijking ten opzichte van
hetgeen op de verbeelding is aangegeven niet meer dan 2,5 meter bedraagt;

d. de bouw van hogere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dan toegestaan ingevolge deze
regels, met dien verstande dat de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
mag worden vergroot tot niet meer dan 10 meter;

e. het oprichten van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, gedenktekens, geen gebouwen
zijnde, en monumenten , geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van niet meer dan 15
meter;

f. het realiseren van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen en/of het
opwekken van duurzame energie, tot maximaal 100 m2 (bruto vloeroppervlak) en een
bouwhoogte van maximaal 3 meter;

g. gevelisolatie en toestaan dat de aanduiding 'bouwvlak' wordt overschreden met maximaal 30
centimeter ten behoeve van gevelisolatie om energie te besparen.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

12.1  Algemene wijzigingen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstige het bepaalde in artikel 3.6, eerste 
lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: 

a. de ligging van grenzen van bestemmings- en bouwvlakken en aanduidingen te wijzigen, met
inachtneming van de volgende regels:
1. de bij de wijziging betrokken grenzen mogen ten hoogste 5 meter worden verschoven;
2. de oppervlakte van de bij de wijziging betrokken bestemmings- en bouwvlakken en

aanduidingen mag ten hoogste 5% worden verkleind of vergroot ten opzichte van de
oppervlakte vóór de wijziging;

3. door een wijziging mogen het straat-, bebouwings- en landschapsbeeld, het woon- en
leefklimaat, de waterstaatkundige belangen, de ontwikkeling van omliggende bedrijven,
de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden, niet onevenredig worden aangetast.

b. het plan te wijzigen ten aanzien van het aanpassen van opgenomen regels in de
voorafgaande artikelen, waarbij wordt verwezen naar regels in wettelijke regelingen en/of
publicaties, indien deze wettelijke regelingen en/of publicaties na het moment van
vaststelling van het plan worden gewijzigd.
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Artikel 13  Overige regels

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, worden toegepast zoals deze 
luiden op het moment van vaststelling van het plan, tenzij expliciet anders is geregeld.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of
in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het
bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt
vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan 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 teniet gegaan;

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met
maximaal 10%;

c. Het eerste lid 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.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van
het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, na het tijdstip van 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. Het eerste lid 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 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Landgoed Leijvennen, 
Riel' van de gemeente Goirle.
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1. Overzicht van de gevolgde procedure. 
 
1.1. Algemeen. 
Artikel 150 van de Gemeentewet draagt de gemeenteraad op een inspraakverordening vast te stellen, 
waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en in de gemeente een 
belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid 
worden betrokken. Deze verordening is de door de gemeenteraad van Goirle op 20 december 2005 
vastgestelde "Inspraakverordening Goirle" (hierna te noemen: de inspraakverordening). Ten aanzien van 
bestemmingsplannen is op 14 december 2010 door de gemeenteraad besloten inspraak te verlenen. 
Tevens is een inspraakprocedure vastgesteld (zie paragraaf 1.4. Inspraakprocedure). Conform artikel 5 van 
de inspraakverordening van de gemeente Goirle, dienen burgemeester en wethouders ter afronding van 
de inspraak een eindverslag op te maken. Voorliggend stuk behelst dit verslag en bestaat, zoals 
voorgeschreven in artikel 5, tweede lid, onder a, b, en c, van de inspraakverordening, uit een overzicht 
van de gevolgde procedure en, indien van toepassing, een weergave van de zienswijze(n) die tijdens de 
inspraaktermijn naar voren zijn gebracht en een reactie op deze zienswijze(n).  
 
1.2. Object van inspraak. 
Object van inspraak is het voorontwerpbestemmingsplan "Landgoed Leijvennen". 
 
1.3. Subject van inspraak. 
Inspraak is verleend aan ingezetenen van de gemeente Goirle en belanghebbenden. 
 
1.4. Inspraakprocedure.  
De wijze waarop inspraak wordt gegeven is geregeld in de inspraakverordening. Artikel 4, tweede lid, van 
de inspraakverordening bepaalt dat ons college voor één of meer beleidsvoornemens een andere 
inspraakprocedure kan vaststellen, waarbij kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4, eerste 
lid, van de inspraakverordening (waarin een standaardprocedure is opgenomen).  
Van deze mogelijkheid hebben wij op 14 december 2010 gebruik gemaakt, waarbij de volgende 
inspraakprocedure is vastgesteld. 
1. Burgemeester en wethouders leggen het voorontwerpbestemmingsplan, met de daarop betrekking 

hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling daarvan, ter inzage. 
2. Voorafgaand aan de terinzagelegging geven burgemeester en wethouders in één of meer dag- of 

nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze kennis van de terzagelegging van het 
voorontwerpbestem-mingsplan. Volstaan kan worden met het vermelden van de zakelijke inhoud. 

3. In de kennisgeving als bedoeld onder 2, wordt vermeld: 
- waar en wanneer de stukken ter inzage liggen; 
- wie in de gelegenheid wordt gesteld om zienswijzen naar voren brengen en 
- op welke wijze dat kan geschieden. 

4. Insprekers kunnen bij burgemeester en wethouders schriftelijk een zienswijze omtrent het 
voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

5. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt drie weken. De termijn vangt aan 
met de dag, waarop het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. De artikelen 6:8 en 6:9 
van de  Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
Het voorontwerpbestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig 
zijn voor een beoordeling daarvan hebben gedurende drie weken, van 19 oktober 2017 tot en met 8 
november 2017, ter inzage gelegen. Hiervan is kennis gegeven op de gemeentelijke website, in het 
plaatselijke nieuws- en advertentieblad "Goirles Belang" van 19 oktober 2017, alsmede op de in de 
gemeente gebruikelijke wijze door middel van aankondiging van de bekendmaking op het gemeentelijke 
publicatiebord. Gedurende de termijn van terinzagelegging konden ingezetenen van de gemeente Goirle 
en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Goirle. 
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Schriftelijke inspraakreacties. 
Van de mogelijkheid om een inspraakreactie naar voren te brengen is acht maal gebruik gemaakt. 
Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de NAW( naam, adres woonplaats) gegevens van 
reclamanten niet opgenomen. 
 

Nr. Naam Ontvangen 
1 Particulier Bij brief van  7 november 2017  
2 Particulier Bij brief van 30 oktober 2017  
3 Particulier Bij e-mail van 9 november 2017 
4 Particulier Bij brief van 8 november 2017 
5 Particulier Bij brief van  7 december 2017  
 
1.5. Ontvankelijkheid. 
Vóórdat tot een inhoudelijke beoordeling van de inspraakreacties kan worden overgegaan, moet worden 
beoordeeld of deze reacties tijdig, dat wil zeggen binnen de daarvoor gestelde termijn van drie weken, bij 
het college van burgemeester en wethouders naar voren zijn gebracht. Het voorontwerp-
bestemmingsplan heeft met ingang van 19 oktober 2017 drie weken ter inzage gelegen. Dit betekent 
concreet dat 8 november 2017 (om 00.00 uur) de laatste dag was om omtrent het voorontwerp-
bestemmingsplan bij ons college een inspraakreactie naar voren te brengen. Hoewel een tweetal 
inspraakreacties buiten de gestelde termijn zijn ontvangen (nummer 3 en 5) hebben wij gemeend deze 
toch inhoudelijk te behandelen overeenkomstig de tijdig ingebrachte inspraakreacties. 
 
2. Samenvatting en beoordeling van de kenbaar gemaakte inspraakreacties.  
 
Hieronder worden de inspraakreacties samengevat en beoordeeld. Dit betekent niet dat die onderdelen 
van de inspraakreacties die niet expliciet worden genoemd niet bij de beoordeling zouden worden 
betrokken. Elke inspraakreactie wordt in zijn geheel beoordeeld. Na de samenvatting van de 
inspraakreactie volgt de beoordeling. Daar waar hier wordt gesproken over het voorontwerp-
bestemmingsplan dan wel voorontwerp is daarmee bedoeld het voorontwerpbestemmingsplan 
"Landgoed Leijvennen", zoals het ten behoeve van de inspraak ter inzage heeft gelegen. Hierna wordt per 
inspraakreactie een korte samenvatting gegeven. Onder Beoordeling wordt de inspraakreactie 
beoordeeld en onder het kopje Conclusie is aangegeven of, en zo ja op welke punten, de inspraakreactie 
al dan niet aanleiding geeft tot aanpassing van het voorontwerpbestemmingsplan.  

 
 
2.1.  Nummer 1 (Particulier) 
 
Samenvatting inspraakreactie: 
Reclamant 1 heeft de volgende inspraakreacties geuit: 
 
1. Het plan omvat geen 15 ha. en is daarmee in strijd met de regeling rood voor groen; 
2. Het plan dient opnieuw ter inzage te worden gelegd omdat het plan al op 19 oktober 2017 ter inzage 

lage en de bekendmaking pas op 26 oktober plaatsvond; 
3. Het bestemmingsplan is niet compleet waardoor er geen goed beeld ontstaat van de veranderingen; 
4. Het plan omvat slechts een klein deel van het gebied tussen de kerkdorpen. Het plan zou het gehele 

gebied tussen beide kerkdorpen moeten omvatten; 
5. Er dienen voorwaarden verbonden te worden bij verkoop van de gronden;  
6. Er is geen afstemming met plan Leijoever (Citadel); 
7. De beoogde bebouwing onderbreekt een verbindingszone tussen de Regte Heide en de Kaaistoep. Dit 

dient een overloop gebied te blijven voor flora en fauna. Verder houdt beoogde ontwikkeling geen 
rekening met de aanwezige waarde van dit natuurgebied. Een aantal technische opmerkingen die 
betrekking hebben op de regels van het bestemmingsplan: 

a) artikel 2.10 en 6.3.1 staat toe dat het maaiveld wordt verhoogd, dit moet worden voorkomen;  
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b) artikel 4.1.c geeft aan dat aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan. Dit moet verboden 
worden. artikel 4.2a en 4.2.1 biedt de mogelijkheid om op een kavel meerdere 
wooneenheden te realiseren. Dit moet gemaximaliseerd worden op 1 woonéénheid per 5 ha. 

c) artikel 4.2.2 geeft aan dat er maximaal een bouwvolume 1.500 m3 mag ontstaan. Er dient 
toegevoegd te worden dat dit volume is toegestaan per kavel van 5 ha. Verder ontbreekt de 
aanduiding van maximale bouwhoogte (11 meter). 

d) artikel 4.2.5 biedt de mogelijkheid om erfafscheidingen te realiseren terwijl in de toelichting 
van het plan staat dat afrasteringen niet geplaatst mogen worden. Gepleit wordt voor 
grachten als terreinafscheiding. 

e) artikel 8.2 biedt de mogelijkheid om tot 3,5 meter diep te bouwen terwijl eerder is 
aangegeven dat dit maximaal 3 meter zou zijn.   

8. beoogde bebouwing van het Leijdal brengt onherstelbare schade toe aan dit zeer unieke 
natuurgebied;  

 
Beoordeling. 
Ad 1. 
Beoogde ontwikkeling (plangebied) beslaat circa 15,8 hectare waarvan 7,5 hectare als nieuwe natuur 
wordt ingericht. Hiermee wordt voldaan aan de provinciale regeling (artikel 6.9, lid 2 t/m 6 Verordening 
Ruimte). 

 
Ad 2. 
Hoewel de bekendmaking van het voorontwerpbestemmingsplan in het Goirles Belang één week later 
heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk de bedoeling was, is het niet noodzakelijk dat de publicatie op 
nieuw dient te gebeuren. Wij zijn van mening dat een nieuwe terinzagelegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan geen enkele meerwaarde heeft, nu een ieder toch zijn of haar reactie 
heeft kunnen geven, zelfs buiten de gestelde termijn, waar wij inhoudelijk op reageren. Verder heeft de 
'verlate' publicatie geen (formele) consequenties omdat de terinzagelegging van een 
voorontwerpbestemmingsplan formeel niet noodzakelijk is. Het plan zal nog als 
ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd. Voor reclamant en een ieder alsnog het moment om 
uitvoerig te ageren tegen het plan.  

 
Ad 3. 
In dit stadium van het proces zijn een aantal zaken nog niet uitputtend beschreven. Bij de tervisielegging 
van het ontwerpbestemmingsplan zal dat wel het geval zijn. 

 
Ad 4. 
Alleen gronden die qua gebruik en bestemming wijzigen ten behoeve van het beoogde landgoed en 
landschappelijke inpassing/kwaliteitsverbetering maken deel uit van het plangebied. Het hele gebied 
tussen beide kerkdorpen als plangebied te markeren is dan ook niet noodzakelijk en realistisch. De 
hoofdlijnen van ruimtelijk beleid van het gehele gebied tussen de kerkdorpen – het zgn. passtuk 
Katsbogte – zijn omschreven in het landschapsbeleidsplan zoals vastgesteld door de Raad in november 
2016.  
 
Ad 5. 
Bij de inrichting en ontwikkeling van het gehele landgoed wordt met alle betrokkenen partijen  
(gemeente, Waterschap, Provincie, omwonenden, etc.) overlegd en voorwaarden gesteld om te komen 
tot hoogwaardig plangebied rekeninghoudend met de natuurontwikkeling en woonfuncties.  

 
Ad 6.  
De ontwikkeling van de Leijoever staat helemaal los van de ontwikkeling van het landgoed. Voor beide 
plannen geldt dat er andere ruimtelijke en ecologische uitgangspunten zijn die niet met elkaar 
verenigbaar zijn. Er wordt op ecologisch gebied wel gekeken op welke wijze een natuurlijke invulling 
gecreëerd kan worden tussen beide plannen.  
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Ad 7. 
Allereerst omvat het plan ook de realisatie van de ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone 
tussen genoemde natuurgebieden en beekherstel over de volledige lengte van de beek binnen het 
plangebied en versterkt daarmee juist de verbinding. Het verbeteren van de beleving van het beekdal is  
een onderdeel van het totale inrichtingsplan.  

a) Het is een verkeerde voorstelling dat het maaiveld op grond van artikel 2.10 en 6.3.1 van het 
voorliggende bestemmingsplan verhoogd kan worden. In artikel 2.10 wordt slechts bepaald 
op welke wijze een 'peil' gemeten dient te worden. Een mogelijke verhoging is op grond van 
artikel 2.10 dan ook niet mogelijk. Artikel 6.3.1 is een verbodsbepaling binnen de nadere 
aanduiding "waarde- archeologie". Dit artikel is niet van toepassing op de gronden waar de 
beoogde woningen zijn gesitueerd omdat de betreffende gronden waar de woningen zijn 
gesitueerd, niet zijn aangeduid als  "waarde -archeologie".  

b) Het is algemeen beleid om bij woningen aan huis gebonden beroepen toe te staan. Hierbij 
moet gedacht worden aan een beroep op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
ontwerptechnisch, kunstzinnig of hiermee te vergelijken gebied waarbij detailhandel is 
uitgesloten. Het gaat om huis gebonden beroepen waarbij de verkeersaantrekkende 
bewegingen minimaal zijn. 

c) De bouwhoogte (maximaal 11 meter) staat vermeld op de verbeelding. Verder is de realisatie 
van een woongebouw van 1.500 m3 niet gekoppeld aan een kavel van 5 hectare. De 
Provinciale regeling zo opgebouwd dat er per 1.500 m3 woongebouw tenminste 5 hectare 
landgoed wordt aangewezen, waarvan tenminste 2,5 hectare wordt aangewezen ten behoeve 
van het realiseren van nieuwe natuur. Het landgoed en de realisatie van nieuwe natuur is 
geregeld in het definitieve inrichtingsplan dat inmiddels is vastgesteld door de betrokken 
partijen. 

d) De privéterreinen kunnen worden voorzien van erfafscheidingen. Voor de Boskavel (meest 
noordelijke gesitueerd) en de Beekkavel (westelijk gelegen woonvlak) worden deze in het bos 
geplaatst. Voor het Venkavel (meest zuidelijke woonvlak)  wordt er gewerkt met een 
zogenaamde haha (verdiepte gracht als afscheiding) om de zichtlijn niet te laten verstoren 
door een hekwerk; 

e) Vanuit wet- en regelgeving mag de verticale diepte niet meer bedragen dan 3 meter. In 
voornoemd artikel wordt 3,5 meter aangegeven. Dit is onjuist en zal aangepast worden.  

Ad 8. 
Ten eerste wordt er niet gebouwd in het (voormalige) beekdal van de Oude Leij. De realisatie is beoogd 
op bestaande heide ontginningen. Voorts wordt één woongebouw gerealiseerd op meer dan 120 meter 
van de Oude Leij. De overige twee woongebouwen zijn gesitueerd op meer dan 300 meter van de Oude 
Leij. De beoogde bebouwing heeft geen enkel negatief gevolg voor de realisatie van de Ecologische 
Verbindings zone en het verdere beekherstel dat eveneens deel uitmaakt van de ontwikkeling van het 
landgoed. De ecologische-, landschappelijke- en recreatieve kwaliteiten van het gehele plangebied zullen 
juist substantieel verbeteren. 
 
Conclusie 
Deze inspraakreactie leidt tot een kleine redactionele aanpassing van de regels van het 
bestemmingsplan. De maatvoering van 3,5 meter in artikel 8.2, lid b wordt aangepast naar 3 meter. 
Verder zal het definitieve inrichtingsplan bijgevoegd worden en onderdeel uitmaken van het 
ontwerpbestemmingsplan dat binnenkort in procedure wordt gebracht.    
De overige inspraakreacties van belanghebbenden hebben ertoe geleid dat de volgende aanpassingen 
worden doorgevoerd: 

- de bouwhoogte van de drie kavels wordt op maximaal 6 meter gesteld. Dit bedroeg 11 meter. 
De verlaging van de maximale bouwhoogte heeft wel tot gevolg dat bouwvlakte van 
desbetreffende kavels wordt vergroot naar 2.250 m2 om het bouwvolume van 1.500 m3  per 
woongebouw mogelijk te kunnen maken. De aanpassing van de bouwhoogte en woonvlakken 
komt tot uiting in de verbeelding (plankaart). 

- In de regels van het bestemmingsplan wordt binnen de bouwvlakken de mogelijkheid 
gecreëerd, om met een omgevingsvergunning, een bijgebouw te realiseren van maximaal 
150m2; 
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- De gronden nabij de ecologische verbindingszone rondom de oude Leij krijgen de extra 
aanduiding "overige zone - ecologische verbindingszone" om de natuurlijke structuren nog 
meer te waarborgen. De aanpassing wordt zichtbaar in de verbeelding en de regels van het 
bestemmingsplan.           

 
2.2 Nummer 2 (Particulier) 
 
Samenvatting inspraakreactie: 
Reclamant 2 heeft de volgende inspraakreacties geuit: 
 
1 Beoogde bebouwing leidt tot onherstelbare schade aan het ononderbroken natuurgebied van de 

Regte Heide – Kaaistoep;  
2 Destijds bij aankoop van de woning (1993) heeft een ambtenaar van de gemeente aangegeven dat 

het Leijdal een beschermd natuurgebied is, waar nooit gebouwd zal mogen worden. Beoogde 
ontwikkeling werpt hier een ander licht op;  

3 Reclamanten vermoeden dat het financieel gewin van de initiatiefnemer en de huidige 
grondeigenaren de uiteindelijke drijfveer is en niet zoals wordt gesuggereerd het algemeen van 
natuurbehoud en natuurontwikkeling. Het beheer en onderhoud zijn naar de toekomst toe niet 
gegarandeerd;  

4 Beoogde bebouwing belemmerd het vrije uitzicht vanuit het huis en terras. Wij behouden ons het 
recht om planschade in te dienen;  

5 Het realiseren van 1.500 m3 bebouwing met een hoogte 11 meter is buitenproportioneel. Gaat ten 
koste van het unieke natuurgebied;  

6 Waarom is een clustering van 3 landhuizen aan de oostzijde geen optie?;  
7 Door aanpassingen aan de Rielsedijk wordt Riel onbereikbaar voor hulpdiensten bij werkzaamheden 

aan Tilburgseweg. 
 
Beoordeling. 
Ad 1. 
Het plan omvat mede de realisatie van de ontbrekende schakel in de ecologische verbindingszone tussen 
genoemde natuurgebieden en versterkt daarmee juist de verbinding. Onderdeel van het inrichtingsplan is 
juist het verbeteren van de beleving van het beekdal door met name het zich erop te verbeteren en de 
loop en het profiel van de beek aan te passen; 
 
Ad 2. 
Wij beschikken over geen enkel document waaruit blijkt dat in het verleden de toezegging is gedaan dat 
het betreffende gebied/omgeving als een beschermd gebied is aangewezen waar enige bebouwing is 
uitgesloten.  
 
Ad 3. 
Het plangebied krijgt tenminste 7,5 hectare nieuwe natuur toegevoegd waardoor de ecologische-, 
landschappelijke- en recreatieve kwaliteiten van het plangebied substantieel worden verbeterd. Als 
economische drager van de ontwikkeling, is een bescheiden hoeveelheid "rood" (woningbouw) gepland, 
passend binnen de gemeentelijke- en provinciale beleidskaders. Verder worden de verplichtingen tot 
beheer en onderhoud vastgelegd in een kwalitatieve verplichting van de eigenaren jegens de gemeente 
en provincie en zijn daarmee in een voorkomend geval afdwingbaar. Het onderhoud van de natuur zal 
worden verricht door een terzake kundige terrein beherende instantie. Men is met het Brabants 
Landschap in overleg dat zij het onderhoud en/of beheer van natuurgebied voor haar rekening wil nemen. 
Dit ligt echter nog niet vast en moet nog geconcretiseerd worden;  
 
Ad 4.  
Op ruim 180 meter van de woning van reclamanten wordt een nieuwe woning gerealiseerd. Daartussen 
bevinden zich een aantal elzensingels, die het zicht op de nieuwe woning vrijwel geheel wegnemen. 
Verder kan na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan iedereen, die van mening is dat er 
schade is geleden, een planschadeprocedure jegens de gemeente Goirle te starten; 
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Ad 5.  
Bij het ontwerpen van de woongebouwen dient rekening gehouden te worden met het 
beeldkwaliteitsplan voor het plangebied. In het beeldkwaliteitsplan is de landschappelijke inpassing van 
de bebouwing een essentieel onderdeel. De vorm en materialisatie van de beoogde bebouwing zal zich 
moeten schikken naar de natuurlijke omgeving van het gebied.  
 
Ad 6.   
Een clustering van 3 woongebouwen (in totaal 4.500 m3 bebouwingsconcentratie) is niet wenselijk aan de 
oostzijde omdat je daar afbreuk pleegt aan de verhouding tot het kleinschalige aanwezige 
coulisselandschap. 
 
Ad 7.   
De Rielsedijk zal in relatie tot de beoogde ontwikkeling anders worden ingericht waarbij te allen tijde de 
bereikbaarheid voor zowel hulpdiensten als haar toekomstige bewoners blijft gewaarborgd. 
 
Conclusie 
De geplaatste opmerkingen hebben er toe geleid dat de bouwhoogte van alle drie de kavels maximaal 
op 6 meter wordt gesteld in plaats van 11 meter. Door de maximale bouwhoogte te verlagen dient het 
bouwvlak van de desbetreffende kavels te worden vergroot naar 2.250 m2 om het bouwvolume van 
1.500 m3 per woongebouw mogelijk te kunnen maken. De verbeelding zal hierop aangepast worden. 
Verder zal het definitieve inrichtingsplan bijgevoegd worden en onderdeel uitmaken van het 
ontwerpbestemmingsplan dat binnenkort in procedure wordt gebracht.    
 
 
2.3.  Nummer 3 (Particulier) 
 
Samenvatting inspraakreactie:. 
Reclamant  3 heeft de volgende inspraakreacties geuit: 
 
1 Het Beekkavel ligt direct in het zichtveld van de bebouwde kom, is nu nog agrarisch maar wordt al 

wel  omzoomd door natuur. De beoogde bouw op betreffende kavel is te nadrukkelijk aanwezig 
en maakt een inbreuk op de vrije uitkijk vanuit de dorpszijde; 

2  Genoemde meandering van de Leij mag niet ten koste gaan van het behoud van het speelveldje 
waar nu nog de noodlokaal van de Vonder op staat;  

3 Er zijn bedenkingen op het gebied van toezicht en handhaving door de gemeente aangaande het 
onderhoud  van de natuur bij een eventuele laakbaarheid van de nieuwe bewoners.  

 
Beoordeling. 
Ad 1.  
Op ruim 180 meter van bestaande woningen wordt een nieuwe woning gebouwd. Daartussen bevinden 
zich een aantal elzensingels die het zicht op de nieuw woning vrijwel geheel wegnemen. Om het uitzicht 
nog meer te waarborgen zal de bouwhoogte van alle drie de kavels verlaagd worden naar 6 meter.   
 
Ad 2.  
Het speelveld c.q. terrein van de voormalige tijdelijke school maakt geen onderdeel uit van het 
plangebied; 
 
Ad 3.  
De verplichtingen tot beheer en onderhoud worden vastgelegd in een kwalitatieve verplichting van de 
eigenaren jegens de gemeente en provincie en zijn daarmee in een voorkomend geval afdwingbaar. Het 
onderhoud van de natuur zal worden verricht door een terzake kundige terrein beherende instantie. Men 
is met het Brabants Landschap in overleg dat zij het onderhoud en/of beheer van natuurgebied voor haar 
rekening wil nemen. Dit ligt echter nog niet vast en moet nog geconcretiseerd worden;    
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Conclusie 
De geplaatste opmerkingen hebben er toe geleid dat nog eens goed is gekeken naar de situering van de 
woongebouwen en de mogelijke bouwhoogte daarvan. In overleg met de initiatiefnemer is er voor 
gekozen om de maximaal toegestane bouwhoogte van alle drie de kavels te verlagen van 11 meter naar 
6 meter. Op deze wijze wordt meer recht gedaan aan een landschappelijke inpassing van de bebouwing 
in relatie tot het gebied.   
 
 
2.4 Nummer 4 (Particulier) 
 
Samenvatting inspraakreactie: . 
Reclamant  4 heeft de volgende inspraakreacties geuit: 
 
1 Beoogde ontwikkeling trekt publiek aan en dat gaat ten koste van de woonrust; 
2 De belangen van omwonenden langs de Leij worden niet acht genomen. Geen garanties omtrent het 

behoud van uitzicht; 
3 Beoogde planontwikkeling heeft nadelige gevolgen voor flora en fauna.  

 
Beoordeling. 
Ad 1.  
Bij de ontwikkeling c.q. realisatie van het landgoed is rekening gehouden met de aanleg van een 
bescheiden wandelstructuur dat als een uitloopgebied voor bewoners van de kern Riel moet gaan 
fungeren. De aard en structuur daarvan is aangepast aan de bestaande omgeving om overlast van 
wandelaars tot een minimum te beperken en privacy van direct omwonenden te waarborgen. 
 
Ad 2. 
De ontwikkeling van het landgoed is zodanig opgezet om bestaande zichtlijnen te behouden dan wel te 
versterken en privacy van omwonenden maximaal te waarborgen. Door de woongebouwen op grote 
afstand van de bestaande woningen te projecteren wordt maximaal invulling gegeven aan het behoud 
van privacy van direct omwonenden. Verder is het landschappelijk inpassing plan zo opgezet dat de 
bestaande zichtlijnen zo min mogelijk worden onderbroken en door toevoeging van nieuwe flora de 
zichtlijnen alleen maar worden versterkt.  
 
Ad 3. 
Bij de situering van de beoogde woongebouwen en de noodzakelijke landschappelijke inpassing, is 
maximaal rekening gehouden met bestaande structuren. Door de toevoeging van ruim 7,5 ha. nieuwe 
natuur zal de ecologische-, landschappelijke- en recreatieve kwaliteiten van het plangebied substantieel 
worden verbeterd; 
 
Conclusie 
De geplaatste opmerkingen hebben er toe geleid dat nog eens goed is gekeken naar de situering van de 
woongebouwen en de mogelijke bouwhoogte daarvan. In overleg met de initiatiefnemer is er voor 
gekozen om de maximaal toegestane bouwhoogte van alle drie de kavels te verlagen van 11 meter naar 
6 meter. Op deze wijze wordt meer recht gedaan aan een landschappelijke inpassing van de bebouwing 
in relatie tot het gebied.   
 
 
2.5 Nummer 5 (Particulier) 
 
Samenvatting inspraakreactie: 
Reclamant  5 heeft de volgende inspraakreacties geuit: 
 
1. Reclamant  geeft aan dat de herinrichting van het plangebied zorgt voor een versnippering van het 

gebied.  Er wordt voorgesteld een totaalplan op te stellen voor het betreffende gebied.  
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Beoordeling. 
Ad 1. 
Beoogde ontwikkeling wordt dusdanig ingericht en uitgevoerd waarbij maximaal rekening is gehouden 
met de gemeentelijke- en Provinciale beleidskaders (Structuurvisie, landschapsbeleidsplan, Verordening 
ruimte, etc.) om versnippering van het gebied tegen te gaan. De hoofdlijnen van ruimtelijk beleid van het 
gehele gebied tussen de kerkdorpen – het zgn. passtuk Katsbogte – zijn omschreven in het 
landschapsbeleidsplan zoals vastgesteld door de Raad in november 2016. 
 
Conclusie 
Deze opmerking leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
 
 
3.Tenslotte 
De inspraakprocedure heeft geleid tot (marginale) aanpassingen van het voorontwerpbestemmingsplan. 
Dit eindverslag zal worden toegestuurd naar degenen die bij ons college een inspraakreactie over het 
voorontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt en ter kennis worden gebracht van de 
gemeenteraad. 
 
 
Goirle, 2 april 2019 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle, 
de secretaris,    de burgemeester, 
 
 
 
Jolie Hasselman   Mark van Stappershoef  



Verslag van het overleg ex artikel 3.1.1 

van het Besluit ruimtelijke ordening  

ten aanzien van het voorontwerp  

 bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen" 

Gemeente Goirle 

Afdeling Ontwikkeling 

Postbus 17 

5050 AA Goirle 



Inleiding 

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan 

overleg plegen met de besturen van bij het plan betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken 

zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. 

Op grond van dit artikel is het voorontwerpbestemmingsplan toegestuurd aan onderstaande instanties met het verzoek om vóór afloop van de 

inspraaktermijn te reageren: 

1. Provincie Noord-Brabant;

2. Waterschap Brabantse Delta;

3. Ministerie van Defensie;

4. Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie;

5. Rijkswaterstaat Noord-Brabant.

6. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel

De ontvangen reacties zijn in onderstaande tabel samengevat weergegeven. In de volgende kolom is de reactie van de gemeente weergegeven 

en in de laatste kolom de gevolgen voor het plan. 

Reactie diverse instanties: Reactie gemeente Gevolgen voor het plan 

1. Provincie Noord- Brabant 

De provincie heeft bij brief van 28 november 2017 de 

volgende inspraakreacties geplaatst: 

1a In de Verordening is bepaald dat het plan de openbare 

toegankelijkheid van het landgoed voor de extensieve 

recreatie dient te verzekeren. Daarnaast dient de duurzame 

instandhouding van het landgoed te worden gewaarborgd. 

Het plan biedt geen inzicht op welke wijze deze aspecten 

zijn geregeld. 

In het kader van nadere 

afspraken met diverse 

grondeigenaren en het 

waterschap, was er bij 

de tervisielegging van het 

voorontwerpbestemming

splan nog geen definitief 

inrichtingsplan 

Het definitieve inrichtingsplan zal bijgevoegd 

worden en onderdeel gaan uitmaken van het 

ontwerpbestemmingsplan dat opgestart gaat 

worden.    



voorhanden. Inmiddels is 

er een definitief 

inrichtingsplan dat 

duidelijk inzicht geeft in 

de ligging van toe te 

voegen wandel- en 

fietspaden. Het 

definitieve 

inrichtingsplan zal 

bijgevoegd worden en 

onderdeel uitmaken van 

het 

ontwerpbestemmingspla

n dat te zijner tijd in 

procedure wordt 

gebracht. 

1b Het hele plangebied is gelegen in de aanduiding 

'attentiegebied Natuur Netwerk Brabant'. Het plan kent 

geen regeling voor de bescherming van de 

waterhuishouding tegen fysieke ingrepen welke een 

negatief effect kunnen hebben op de waterhuishouding van 

het Natuur Netwerk Brabant. Het plan op dit onderdeel 

aanvullen met een omgevingsvergunningstelsel. 

 Aan dit verzoek zal 

worden voldaan. 

In het bestemmingsplan zal een regeling 

opgenomen worden om de bescherming van 

de waterhuishouding te borgen. Inhoudelijk 

is dit al het besproken met het waterschap. 

1c Uit de toelichting bij het plan en de bijlage "Landschapsvisie" 

blijkt niet dat invulling wordt gegeven aan de realisering van 

de Natuur Netwerk Brabant (NNB) aan de westzijde van het 

plangebied. In de Verordening is bepaald dat een 

bestemmingsplan ter plaatse van de aanduiding NNB strekt 

tot verwezenlijking, het behoud en het beheer van deze 

zone. Graag een verdere invulling geven aan de uitwerking 

 Met het waterschap en 

de gemeente zijn al 

afspraken gemaakt over 

de invulling van de EVZ 

aan de westzijde. Dit ligt 

inmiddels ook vast in het 

definitieve 

Het definitieve inrichtingsplan zal bijgevoegd 

worden en onderdeel gaan uitmaken van het 

ontwerpbestemmingsplan dat opgestart gaat 

worden.    



van de ecologische verbindingszone. inrichtingsplan dat 

onderdeel uitmaakt van 

het bestemmingsplan. 

1d Binnen de bestemming 'Water' ontbreekt de specifieke 

aanduiding 'overige zone ecologische verbindingszone'. De 

verbeelding hier op aanpassen. 

Aan dit verzoek zal 

worden voldaan. 

De verbeelding wordt aangepast. Bij de 

bestemming 'Water' wordt de nadere 

aanduiding  "overige zone – ecologische 

verbindingszone" toegevoegd. 

2 Waterschap Brabantse Delta 2 

Het waterschap heeft bij brief van 7 november 2017, de 

volgende inspraakreacties geplaatst: 

2a In de toelichting is beschreven dat het plangebied in de 

bestaande situatie niet is gelegen in een beschermd gebied 

waterhuishouding of attentiegebied. Dit is onjuist. Het is van 

belang om dit in de toelichting op te nemen omdat in deze 

gebieden aanvullende regels en beperkingen gelden met als 

doel om verdroging tegen te gaan. 

2

a 

Aan dit verzoek zal 

worden voldaan.  

De toelichting van het bestemmingsplan zal 

op dat punt redactioneel aangepast worden. 

2b Op welke wijze wordt het huishoudelijk afvalwater 

gezuiverd: IBA of drukriolering?? 

2

b 

Dit zal in overleg met de 

gemeente nader worden 

bepaald en vastgelegd. 

Geen gevolgen voor het plan. 

2c In het waterbeheerplan is opgenomen dat het waterschap 

beekherstel en het realiseren van de ecologische 

verbindingszone (langs de Oude Leij) vorm wil geven. Hier 

hebben gesprekken over plaatsgevonden. In de toelichting 

van het bestemmingsplan staat hier niets over in. Graag het 

doel en samenwerking beschrijven in de toelichting. 

2

c 

Er hebben gesprekken 

plaatsgevonden over 

beekherstel en realisatie 

ecologische 

verbindingszone. Dit 

wordt privaatrechtelijk 

geborgd middels een 

samenwerkingsovereenk

omst tussen gemeente, 

initiatiefnemer en het 

waterschap. 

Geen gevolgen voor het plan. Er komt een 

separate samenwerkingsovereenkomst 

tussen initiatiefnemer, de gemeente en het 

waterschap over de realisatie van de EVZ en 

het beekherstel. 



2d Voor een aantal werkzaamheden zijn vergunningen 

noodzakelijk, graag aandacht hiervoor 

2

d 

Hier zal aandacht voor 

zijn. Voordat de 

werkzaamheden worden 

uitgevoerd zullen de 

noodzakelijke 

vergunningen bij het 

waterschap worden 

aangevraagd. 

Geen gevolgen voor het plan. 

3. Ministerie van Defensie 3   

 Het ministerie heeft niet gereageerd.  Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

4. Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie 4   

 Het ministerie heeft niet gereageerd.  Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

5. Rijkswaterstaat Noord-Brabant 5   

 Rijkswaterstaat heeft niet gereageerd.  Niet van toepassing. Niet van toepassing. 

     

     

     

6. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel    

 De stichting heeft bij brief van 8 november 2017, de 

volgende inspraakreacties geplaatst. 

   

6a TWM gronden worden oneigenlijk gebruikt. Jaren geleden 

al omgevormd naar natuur en als CO2 compensatie. Deze 

gronden worden nu voor een tweede keer ingezet als 

compensatiemiddel. Er wordt voorgesteld om betreffende 

gronden niet mee te nemen als 'nieuwe' natuur. 

 Het betreffende perceel 

(sectie K, nummer 217) 

krijgt nu een "Natuur" 

bestemming en wordt 

zodanig als nieuwe 

natuur worden 

heringericht door delen 

van het perceel af te 

graven, accidentaties 

Geen gevolgen voor het plan. Het definitieve 

inrichtingsplan wordt toegevoegd bij het 

ontwerpbestemmingsplan dat opgestart gaat 

worden. 



aan te brengen, poel vrij 

te maken, etc. etc. 

Hierdoor krijgt het gebied 

de natuurlijke uitstraling 

die behoort bij het Riels 

Laag. 

6b Ecologische uitwerking van het plan is onvoldoende. 

Magere uitwerking van de flora- en faunaquickscan. 

Onvoldoende rekening gehouden met ecohydrologie en 

bodemgesteldheid. De ecologische ambities zijn niet 

gedefinieerd. Het plan dient naar een hoger niveau getild te 

worden. 

 Een eerste concept van 

het inrichtingsplan is 

uitvoerig besproken met 

alle betrokken partijen 

(gemeente, waterschap 

Brabantse Delta, TWM, 

Brabants Landschap). 

Aan de hand van die 

input, is inmiddels een 

definitief inrichtingsplan 

vastgesteld, waarbij er 

maximaal is ingezet op 

het toevoegen van 

ecologische- en 

landschappelijke 

kwaliteiten, 

bodemgesteldheid en 

hydrologische 

maatregelen. Het 

definitieve 

inrichtingsplan zal 

toegevoegd worden en 

deel uitmaken van het 

ontwerpbestemmingspla

Geen gevolgen voor het plan. Het definitieve 

inrichtingsplan wordt toegevoegd bij het 

ontwerpbestemmingsplan dat opgestart gaat 

worden. 



n, dat op korte termijn ter 

inzage wordt gelegd. 

6c Hoe zit het met de ecohydrologie en bodemgesteldheid in 

het plangebied. Zijn de ecologische ambities haalbaar?; 

 Zie beantwoording 6b Zie beantwoording 6b 

6d Ecologische ambities zijn niet duidelijk gedefinieerd.  Zie beantwoording 6b Zie beantwoording 6b 

6e Is bebouwing in het beekdal wel de meest wenselijke 

locatie? 

 Ten eerste wordt er niet 

gebouwd in het 

(voormalige) beekdal van 

de Oude Leij. De 

realisatie is beoogd op 

bestaande heide 

ontginningen. Voorts 

wordt één woongebouw 

gerealiseerd op meer dan 

120 meter van de Oude 

Leij. De overige twee 

woongebouwen zijn 

gesitueerd op meer dan 

300 meter van de Oude 

Leij. De beoogde 

bebouwing heeft geen 

enkel negatief gevolg 

voor de realisatie van de 

Ecologische Verbindings 

zone en het verdere 

beekherstel dat 

eveneens deel uitmaakt 

van de ontwikkeling van 

het landgoed. 

Geen gevolgen voor het plan. 

6f Graag het plan naar een hoger ecologisch niveau tillen;  Zie beantwoording 6b  Zie beantwoording 6b  



 

6g 

 

Er wordt voorgesteld om Brabants Landschap als beheerder 

van het naastgelegen Riels Laag/Regte Heide actief te 

betrekken bij de planvorming. 

  

Brabants Landschap is 

als natuurbeheerder 

nauw betrokken bij de 

inrichting en 

instandhouding van de 

nieuwe 

natuurontwikkeling. Er 

vindt overleg plaats met 

het Brabants Landschap 

over de inrichting van het 

gebied, maar er zijn nog 

geen definitieve 

afspraken gemaakt over 

het beheer in de 

toekomst.   

 

Geen gevolgen voor het plan. 

 



Nota zienswijzen ontwerp- 
bestemmingsplan "Landgoed Leijvennen" 

Behoort bij het besluit van de raad  
van de gemeente Goirle van 17 december 2019 
Mij bekend, 

De griffier 

Gemeente Goirle 
Afdeling Ontwikkeling 
Postbus 17 
5050 AA Goirle 



2 

INHOUD 

1 INLEIDING 3 
1.1. Aanleiding 3 
1.2. Lijst zienswijzen 3 
1.3. Ontvankelijkheid 4 
1.4.  Inhoud van de zienswijzen 4 

2. SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZEN 5 
2.1. particuliere indiener nummer 1 5 
2.2. particuliere indiener nummer 2 7 
2.3. Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel 8 



3 

1. INLEIDING.

1.1.  Aanleiding. 

Voor u ligt de zienswijzennota van het ontwerpbestemmingsplan "Landgoed Leijvennen". Dit 
ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken, van 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019, 
voor een ieder ter visie gelegen. Gedurende deze periode kon een ieder een zienswijze naar voren 
brengen bij de gemeenteraad. Bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan heeft 
plaatsgevonden in het plaatselijke nieuws- en advertentieblad "Goirles Belang" en in de 
"Staatscourant" van woensdag 1 mei 2019, alsmede op de website van de gemeente.  

Deze zienswijzennota geeft een overzicht van de inhoud van de zienswijzen en de beoordeling 
daarvan. 

1.2.  Lijst zienswijzen. 

In de onderstaande tabel staan de zienswijzen die bij de gemeenteraad naar voren zijn gebracht. 

Van de mogelijkheid om een zienswijze naar voren te brengen is driemaal schriftelijk gebruik 
gemaakt. Er zijn geen mondelinge zienswijzen naar voren gebracht.  

Anonimiseringsverplichting. 
In deze nota zijn de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de indieners van de zienswijzen 
vervangen door een nummer. Dit weglaten van de NAW-gegevens, de 
"anonimiseringsverplichting", vloeit voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens1. Daarin is 
bepaald dat NAW-gegevens van natuurlijke personen niet elektronisch beschikbaar mogen komen. 
Op rechtspersonen is dit niet van toepassing. Alleen bij de "papieren" versie van deze 
zienswijzennota zijn de NAW-gegevens van de indieners, niet geanonimiseerd (dit door een kopie 
van de zienswijzen als bijlage bij de zienswijzennota te voegen). 

1. S Indiener (particulier) Bij brief van 7 juni 2019 

2. S Indiener (particulier) Bij brief van 6 juni 2019 

3. S Stichting Biodiversiteit Goirle-
Riel 

Bij brief van 12 juni 2019 

m=mondelinge zienswijze 
s =schriftelijke zienswijze 

1.3. Ontvankelijkheid. 

Vóórdat tot een inhoudelijke beoordeling van een zienswijze kan worden overgegaan, moet 
worden beoordeeld of deze tijdig, dat wil zeggen binnen de daarvoor geldende termijn, bij de 
gemeenteraad naar voren is gebracht. 

Ingevolge de artikelen 3:11, 3:15 en 3:16 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt 
het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd voor de duur van zes weken en kunnen 

1 De Wet bescherming persoonsgegevens is van kracht bij de elektronische beschikbaarstelling van 
bestemmingsplannen op internet. Omdat er bij bestemmingsplannen geen wettelijke verplichting is om 
persoonsgegevens elektronisch beschikbaar te stellen, mogen de gegevens niet op internet gepubliceerd worden. 
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gedurende deze termijn door een ieder zienswijzen naar voren worden gebracht bij de 
gemeenteraad. Op grond van artikel 3:16 Awb zijn op schriftelijk naar voren gebrachte zienswijze 
de artikelen 6:9, 6:10 en 6:15 van overeenkomstige toepassing. 

Het ontwerpbestemmingsplan "Landgoed Leijvennen" is met ingang van 2 mei 2019 voor de duur 
van zes weken (42 dagen) ter inzage gelegd. Dat betekent dat de termijn eindigt op 12 juni 2019  
na het verstrijken van het tijdstip 23.59 uur. Op dit moment zijn immers 42 dagen (van 24 uur) 
verstreken.  

Alle zienswijzen zijn binnen de daarvoor in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening genoemde termijn 
naar voren gebracht en kunnen derhalve inhoudelijk worden beoordeeld. 

1.4. Inhoud van de zienswijzen. 

In hoofdstuk 2 zijn de schriftelijke zienswijzen samengevat. Dit betekent niet, dat die onderdelen 
van de zienswijzen, die niet expliciet worden genoemd niet bij de beoordeling zouden worden 
betrokken. Elke zienswijze wordt in zijn geheel beoordeeld. Na de samenvatting van de zienswijze 
volgt de beoordeling en de conclusie. Daar waar hierna wordt gesproken over het ontwerp-
bestemmingsplan is daarmee bedoeld het ontwerpbestemmingsplan "Landgoed Leijvennen", zoals 
dat ter visie heeft gelegen. Diegenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht worden in 
deze nota aangeduid als indiener(s). De nummers verwijzen naar de nummers in de tabel op 
pagina 5. 

Voordat wij inhoudelijk tot de beoordeling van de zienswijzen overgaan hechten wij er aan om in 
het algemeen op te merken dat een grondbeginsel voor overheidsoptreden is dat besluiten 
worden genomen zonder aanzien des persoons. Voor bestuursorganen brengt dit mee dat zij zich 
steeds objectief behoren op te stellen. Zij moeten hun oordelen baseren op deskundigheid en 
oordelen op beleid, maar mogen niet de ene burger zonder grond bevoordelen boven de ander. 
Dit beginsel is ook vastgelegd in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht.2, namelijk in 
artikel 2:4 (Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid). Dit beginsel werkt 
twee kanten uit. Allereerst dient het bestuursorgaan rekening te houden met het algemeen 
belang. Dit houdt in dat, wanneer sprake is van een discretionaire bevoegdheid en dus een 
belangenafweging moet plaatsvinden, alle belangen, en bij onderhavig bestemmingsplan zijn dat 
de belangen van de omwonenden, moeten worden meegenomen. Deze belangen hebben 
eenzelfde waarde als die van de aanvrager van de bestemmingsplanwijziging. Ten tweede werkt 
het beginsel ook voor aanvrager. Diens aanvraag moet zoals andere aanvragen worden behandeld 
en objectief worden beoordeeld. Het kader waaraan getoetst moet worden is voor iedereen gelijk.  

2 Artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht luidt: Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder 
vooringenomenheid. 
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2. SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZEN.

2.1. Indiener (particulier) nummer 1 

Samenvatting zienswijze. 
a) Planontwikkeling heeft tot gevolg dat de Leij zal worden verlegd hetgeen niet mag leiden tot

waterschade/verontreiniging voor het perceel K 1054;
b) De verlegging van de Leij heeft tot gevolg dat aan de noordzijde van het perceel K 1054 deels

niet bereikbaar is voor de toekomstige landgoedeigenaren om onderhoud te plegen. Er moet
vastgesteld worden dat de toegang tot dat deel op eigen terrein gaat plaatsvinden en niet via
het perceel k 1054;

c) Er ligt een ecologische verbindingszone van 25 meter over het plangebied van “Leijoevers”.
Deze mag niet over het perceel k 1054 worden gelegd;

d) Het door het waterschap gewenste accoladeprofiel van de Leij kan niet worden gerealiseerd op
perceel K 1054;

e) Inconsistentie tussen plan “Leijoever” en “Landgoed Leijvennen” ten aanzien van de Leij. In het
plan “Leijoever” loopt de Leij recht door en in het plan “Landgoed Leijvennen” meandert de
Leij;

f) In een eerder stadium (januari 2019) aangegeven dat de ontwikkeling van 14 patiowoningen
“Leijoever” niet past binnen de gewenste ontwikkelingen van het waterschap;

g) Geen toevallige samenloop van beide ontwikkelingen waarbij de ecologische verbindingszone
en verbreding van de Leij op het grondgebied van de “Landgoed Leijvennen” te realiseren.
Daar wordt voorbijgegaan aan het feit dat perceel K 1054 niet in eigendom is van
initiatiefnemer;

h) Verbindingszone over perceel K 1054 te verleggen wordt niet toegestaan;
i) Beoogde ontwikkeling en plannen van Provincie en waterschap mogen niet ten koste gaan van

het particuliere perceel K 1054.

Beoordeling 

Ad a) 
Eigendommen worden gerespecteerd bij de ontwikkeling van het totale landgoed. Voorts heeft er 
een hydrologisch onderzoek plaatsgevonden waarin is geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling 
van het landgoed geen negatieve gevolgen heeft de bestaande waterhoogtes. Negatieve gevolgen 
voor het perceel K 1054  worden dan ook uitgesloten; 

Ad b) 
Aan de westzijde van het perceel K 1055 wordt een onderhoudspad (tevens wandelpad) van 9 
meter breed gerealiseerd waarlangs toegang tot perceel F 1037 (eigendom gemeente Goirle) 
verkregen kan worden. Het is dus niet noodzakelijk dat perceel K 1054 als toegang gebruikt moet 
gaan worden.  

Ad c) 
Noch het plangebied van het bestemmingsplan “Leijoever” noch van het bestemmingsplan 
“Landgoed Leijvennen” liggen over het perceel K 1054. In beide bestemmingsplannen is geen 
rekening gehouden met het verleggen van de waterloop naar dit perceel. Pas ten noorden van dit 
perceel buigt de waterloop in oostelijke richting. De (reservering-) ecologische verbindingszone op 
perceel K 1054 wijzigt niet met de vaststelling van beide bestemmingsplannen.  
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Voorts stem het waterschap in met het verminderen van de maat van 25 naar 10 meter als aan de 
oostzijde van de Leij een EVZ wordt aangelegd.  Dat de bestemmingsplannen “Leijoever” en 
“Landgoed Leijvennen” elkaar raken, biedt juist kansen om tot een goede inrichting van de zone 
rondom de Leij te komen. 

Ad d) 
Voor het beekherstel wordt geen gebruik gemaakt van (delen van-) perceel K 1054. Op het perceel 
K 1054 wordt geen accoladeprofiel gelegd. Een zogenaamde ‘halve’ accolade profiel zal worden 
gerealiseerd op het perceel F 1037 welke in eigendom is van de gemeente Goirle; 

Ad e) 
Het klopt dat de Leij op de verbeelding van het in procedure zijnde bestemmingsplan “Leijoever” 
niet is aangepast overeenkomstig het inrichtingsplan van het bestemmingsplan “Landgoed 
Leijvennen”. Dit komt door het eenvoudige feit dat de Leij geen deel uitmaakt van het plangebied 
van het bestemmingsplan “Leijoever”. De Leij zit in het plan “Landgoed Leijvennen”. Binnen dit 
bestemmingsplan zal de Leij, overeenkomstig het bijbehorende inrichtingsplan, een natuurlijkere 
verloop gaan krijgen.    

Ad f) 
De ontwikkeling van 14 patiowoningen (bestemmingsplan “Leijoever) is een ander planologisch 
regiem die hier niet ter discussie staat. Voorts kan gemeld worden dat het waterschap (Brabantse 
Delta) in het kader van het vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) heeft ingestemd het 
voorontwerpbestemmingsplan “Leijoever”. 

Ad g) 
Bij de ontwikkeling van het landgoed wordt rekening gehouden met de particuliere eigendommen. 
Zoals eerder aangegeven zal het perceel K 1054 niet betrokken worden in de ontwikkeling van het 
landgoed. 

Ad h) 
Voor het perceel K 1054 blijft alles zoals het is. Betreffend perceel maakt geen deel uit van het 
plangebied van het plan “Landgoed Leijvennen” en behoudt zijn bestemming ‘Agrarisch-
Landschapswaarden’. 

Ad i) 
Zie ad h met dien verstande dat particuliere eigendommen worden gerespecteerd. 

Conclusie 
Het planologisch regime op het perceel (K 1054) wijzigt met voorgestelde herziening van het 
bestemmingsplan “Landgoed Leijvennen” niet. Van enige fysieke ingrepen of aanspraken op- in- of 
aan het perceel is uiteraard geen sprake. Derhalve worden de  ingebrachte zienswijzen niet 
gedeeld en geven dus geen aanleiding tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 
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2.2 Indiener (particulier) nummer 2 
 
Samenvatting zienswijze. 
a) Beoogde bebouwing/ontwikkeling heeft tot gevolg dat onherstelbare schade wordt aangericht 

aan het beeldbepalende karakter van het Leydal en het ononderbroken natuurgebied van de 
Regte Heide naar de Kaaistoep; 

b) Financieel gewin is de drijfveer voor dit plan en niet de natuurontwikkeling; 
c) Er worden noodgrepen gedaan om aan de eisen te kunnen voldoen ten aanzien van (nieuwe) 

natuurontwikkeling; 
d) Geen duidelijkheid wie onderhoud van het nieuwe landgoed gaat verzorgen. Voor potentiele 

bewoners/eigenaren te zware opgave; 
 

Beoordeling   
 
Ad a) 
Het authentieke coulissen-landschap wordt met de realisatie van het landgoed Leijvennen juist 
herstelt. Daarnaast wordt met het landgoed de ontbrekende schakel in de ecologische 
verbindingszone tussen de Regte Heide en de Kaaistoep gerealiseerd, waarbij daarenboven over 
een lengte van 700 meter beekherstel van de Oude Leij zal plaatsvinden; 
 
Ad b) 
De meerwaarde van dit initiatief is gelegen in de beoogde natuurontwikkeling. Dit initiatief zou 
niet van de grond gekomen zijn als er alleen sprake was geweest van woningbouw. Er wordt nu 
een substantiële bijdrage geleverd aan nieuwe natuurontwikkeling.  
 
Ad c) 
Beoogde ontwikkeling is mede gebaseerd op de door de Provincie Noord-Brabant vastgestelde 
Verordening Ruimte. Hierin zijn regels opgenomen voor de realisatie van nieuwe landgoederen. 
Het plan voldoet aan de daarin gestelde regels. Dit wordt bevestigd door de Provincie daar zij 
positief hebben geadviseerd over de realisatie van het landgoed; 
 
Ad d)  
initiatiefnemer wordt verplicht tenminste 7,5 hectare nieuwe natuur te realiseren en het 
onderhoud ervan te garanderen.  Om deze reden wordt via een notariële akte op de percelen een 
kwalitatieve verplichting gevestigd om de (nieuwe-) natuur aan te leggen en te onderhouden. Deze 
afdwingbare verplichting gaat over op opvolgende eigenaren. Na aanleg van het landgoed 
Leijvennen wordt 10.58 ha. natuur in eigendom overgedragen aan het Brabants Landschap onder 
de verplichting aan hen om deze percelen te beheren en duurzaam te onderhouden. De gronden 
worden toegevoegd aan de al bij hen in eigendom zijnde gronden op de Regte Heide - Riels Laag. 
Als professionele natuur- en terrein beherende organisatie is hiermee het deskundig en duurzaam 
beheer en onderhoud in de verre toekomst verzekerd.   
 
Conclusie 
De ingebrachte zienswijzen worden niet gedeeld en geven dus geen aanleiding tot aanpassing van 
het ontwerpbestemmingsplan. 
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2.3 Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel 

Samenvatting zienswijze. 
a) Er wordt landbouwgrond ingezet wat feitelijk al natuur is. Hiermee wordt niet voldaan aan de

eis om tenminste 7,5 hectare nieuwe natuur te realiseren (artikel 6.9 Verordening ruimte
Provincie Noord-Brabant);

b) Beoogde ontwikkeling leidt tot een stedelijke ontwikkeling tussen Riel en Goirle;
c) Beheer is niet geborgd in de planregels;
d) Beeldkwaliteit biedt onvoldoende waarborg voor inrichtingsplan;
e) De verkeersstructuur is niet toegerust op 6 nieuwe woningen;
f) In het plan worden geen eisen gesteld aan verlichting;
g) De positie (bestaansrecht) van de werkschuur van het B-team komt op losse schroeven te

staan. Bestaande gebruiksrechten zijn niet geborgd.

Beoordeling 
Ad a) 
De realisatie/compensatie maatregel met betrekking tot nieuwe natuur wordt expliciet toegelicht 
in het ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Leijvennen” (paragraaf 4.3.1, blz. 51 en verder).  

In het kader van het (voor)overleg is het in procedure zijnde bestemmingsplan voorgelegd aan de 
Provincie. De Provincie heeft voor wat betreft het voorontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbestemmingsplan “Landgoed Leijvennen” geen opmerkingen geplaatst over de 
realisatie/compensatie maatregel ten aanzien van nieuwe natuurontwikkeling.  Hieruit mag de  
conclusie getrokken worden dat de Provincie Noord-Brabant ook de natuurontwikkeling op perceel 
K 217 formeel kwalificeert als nieuwe natuur.  

Voorts heeft de Raad van State onlangs over dit specifiek onderwerp duidelijke uitspraken gedaan 
(201507665/1/R6 ECLI ECLI:NL:RVS:2016:2331 d.d. 24 augustus 2016 en 201800761/1/R2  ECLI 
ECLI:NL:RVS:2019:1028 d.d. 3 april 2019). 

Ter verduidelijking wordt een tweetal citaten aangehaald uit de hierboven genoemde uitspraken: 
- overweging 59.3…uitspraak 201507665/1/R6 ECLI ECLI:NL:RVS:2016:2331 van 24 augustus 2016;
-  overweging 6.6…. uitspraak 201800761/1/R2  ECLI ECLI:NL:RVS:2019:1028 van 3 april. 

“overweging 59.3”. De Afdeling ziet zich vervolgens gesteld voor de vraag hoe het begrip nieuwe 
natuur in artikel 6.9, tweede lid, aanhef en onder c, van de Verordening (red: Verordening Ruimte 
Noord-Brabant, exact dezelfde tekst als de nu geldende versie) moet worden uitgelegd. De Afdeling 
is van oordeel dat dit begrip planologisch moet worden uitgelegd. Dit betekent dat gronden binnen 
een nieuw landgoed die in het voorheen geldende bestemmingsplan een natuurbestemming 
hadden, moeten worden beschouwd als bestaande natuur. Gelet op hetgeen hiervoor onder 59.2 is 
overwogen, dient op Landgoed Theede de oppervlakte planologisch nieuwe natuur ten minste vijf 
hectare te bedragen.” 

“overweging 6.6.” Voor de vereiste oppervlakte van 5 hectare nieuwe natuur geldt het volgende. 
De Afdeling heeft in punt 59.3 van haar uitspraak van 24 augustus 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2331, uiteen gezet hoe het begrip nieuwe natuur in artikel 6.9, tweede lid, 
aanhef en onder c, moet worden begrepen. De Afdeling oordeelde dat dit begrip planologisch 
moet worden uitgelegd. (…) De overige grond die binnen het plangebied ligt en die in het plan de 
bestemming "Natuur" heeft gekregen, was in het vorige bestemmingsplan bestemd als "Agrarisch 
met waarden". Volgens de kaart op pagina 59 van de plantoelichting is dit nieuwe natuur en is de 
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oppervlakte van deze grond 5,6 hectare. (…) In het plan is daarom ten minste 5 hectare nieuwe 
natuur bestemd. Het plan voorziet daarmee in voldoende nieuwe natuur.” 

Op basis van de door de Raad van State te hanteren uitleg van het begrip ‘nieuwe natuur’ zoals 
gehanteerd in de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant kwalificeert op perceel 
K217 2.05.45 ha. als nieuwe natuur. De Provincie heeft voor wat betreft het ontwerp 
bestemmingsplan voor landgoed Leijvennen dan ook geen opmerkingen gemaakt bij de correcte 
hantering van de uitspraken van de Raad.  

Hoewel in formele zin niet relevant wordt in de toelichting bij het ontwerp bestemmingsplan in 
paragraaf 4.4.2.2. een berekening gemaakt van de hoeveelheid toe te voegen nieuwe natuur op 
basis van een materieel/feitelijke beoordeling van de huidige situatie en de situatie na 
herinrichting van het gebied. Op basis hiervan wordt op het perceel K217 1.54.09 ha. nieuwe 
natuur gerealiseerd.  
Overigens is het perceel geen onderdeel van het nationaal natuurnetwerk of het natuurnetwerk 
Brabant. Na wijziging van het bestemmingsplan en realisatie van het landgoed ligt het voor de 
hand dat (vrijwel-) het gehele plangebied aan het natuurnetwerk wordt toegevoegd.  

De Oude Leij is een kleine beek met bescheiden afvoeren. Van enige (substantiële) meandering of 
ingrijpen in het landschap is in het verleden dan ook nooit sprake geweest (bron: Watersysteem-
analyse Boven Donge, Waterschap Brabantse Delta, Breda, 2017).  

De gronden direct ten oosten van het smalle beekdal van de Oude Leij zijn tot in de 20e eeuw bezet 
geweest met heidevelden en houtopstanden. Deze gronden lagen te hoog en waren daarmee te 
droog en schraal om op éénvoudige wijze om te zetten naar agrarische grond.  

Op het in het uiterste westen gelegen smalle beekdal van de Oude Leij na, omvat het plangebied 
uitsluitend voormalige hoge zandgronden waarop m.n. heidevelden lagen. De kavels in het nieuwe 
landgoed Leijvennen (en dus ook de ‘beekkavel’) zijn hier geprojecteerd en niet in het (voormalige-
) beekdal van de oude Leij.  

plangebied rond 1900: een smal beekdal in het westen, heidevelden in de rest van het plangebied. 
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In het plangebied is het noordelijke deel van het beekdal van de Oude Leij in het huidige 
bestemmingsplan “Buitengebied Goirle” aangewezen als ‘natuur’ en daarmee planologisch 
beschermd tegen ingrepen. Dit blijft zo in het bestemmingsplan voor landgoed Leijvennen. 

Het zuidelijke deel van het beekdal heeft nu weliswaar de bestemming ‘agrarisch met waarden’ 
maar heeft in de Verordening Ruimte Noord-Brabant de aanduiding ‘Natuur Netwerk Brabant - 
Ecologische verbindingszone’ waarmee ingrepen in het gebied (m.n. toevoegen van bebouwing) 
worden voorkomen. Dit zuidelijke deel van het beekdal wordt in het nieuwe landgoed Leijvennen 
volledig heringericht als Ecologische Verbindingszone en krijgt daarmee de bestemming ‘natuur - 
water’. Ingrepen (bijv. het toevoegen van bebouwing) zijn hierin uiteraard niet toegestaan.  

In het landgoed Leijvennen wordt meer dan 7,5 ha. nieuwe natuur gerealiseerd, waarmee voldaan 
wordt aan de in de Verordening Ruimte gehanteerde criteria. Van het toestaan van bouwen in de 
ook nu al planologisch beschermde zones van beekdalen is geen sprake.  

Ad b)   
Landgoed Leijvennen wordt gerealiseerd met toepassing van de Provinciale landgoederenregeling, 
een vorm van “rood-voor-groen”. In de regeling wordt in ruil voor de toevoeging van een 
substantiële hoeveelheid nieuwe natuur beperkt woningbouw toegestaan.  
Het later binnen het plangebied toevoegen van meer nieuwe woningen is uitgesloten: de gronden 
buiten de te realiseren nieuwe woningen krijgen in het bestemmingsplan de bestemming natuur of 
water en worden ook als zodanig ingericht. Het bouwen van woningen in deze (nieuwe!) 
natuurgebieden is niet toegestaan.  

Ad c) 
Na aanleg van het landgoed Leijvennen wordt 10.58 ha. natuur in eigendom overgedragen aan het 
Brabants Landschap onder de verplichting aan hen om deze percelen te beheren en duurzaam te 
onderhouden. De gronden worden toegevoegd aan de al bij hen in eigendom zijnde gronden op de 
Regte Heide - Riels Laag. Als professionele natuur- en terrein beherende organisatie is hiermee het 
deskundig en duurzaam beheer en onderhoud ook in de verre toekomst verzekerd.   

Ad d) 
De toelichting bevat een uitgebreide omschrijving van de te realiseren kwaliteiten, o.a. de te 
realiseren soorten, locaties en oppervlaktes nieuwe natuur conform de landelijk en algemeen 
gehanteerde systematiek van de natuurbeheertypen. De toekomstige inrichting van het 
plangebied staat daarmee vast.  
Deze inrichting van het plangebied, inclusief de daarbij behorende ecologische- hydrologische- 
landschappelijke- en recreatieve ambities zijn uitgebreid besproken met diverse stakeholders 
(Waterschap Brabantse Delta, Brabants Landschap, gemeente Goirle etc.).  
Bij de realisatie van landgoed Leijvennen rust op de percelen de verplichting deze natuur aan te 
leggen en te beheren op de in de bijlage bij het bestemmingsplan beschreven wijze (nieuw 
landgoed Leijvennen, beeldkwaliteit landschap & bebouwing, inrichtingsplan, onderhoud & 
beheer: hoofdstukken 4 en 6).  
Genoemde bijlage wordt, naast de vaststelling van het bestemmingsplan “Landgoed Leijvennen”, 
ook als separaat stuk door de Raad van Goirle vastgesteld en is daarmee juridisch bindend voor de 
eigenaren.  

Ad e) 
De Rielsedijk is momenteel een ca. 6 meter breed half-verhard pad. Door deze inrichting is 
wandelen en fietsen op het pad niet aantrekkelijk. Met de realisatie van landgoed Leijvennen 
wordt de inrichting van het pad aangepast: er komt een semi vrij liggend fietspad, de rijbaan wordt 
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versmald en de historische laanstructuur wordt weer teruggebracht d.m.v. de aanplant van 
bomen. Hiermee wordt de landschappelijke inpassing en recreatieve functie (wandelen, fietsen) 
van de laan versterkt.  

Het referentiebeeld zoals opgenomen op blz. 30 van de toelichting bij het bestemmingsplan 
“Landgoed Leijvennen” is hieronder wederom weergegeven.  

Voorts (indien noodzakelijk bijvoorbeeld vanwege werkzaamheden op de brug van de 
Rillaersebaan) is het mogelijk om het pad van de Rielsedijk weer tijdelijk te gebruiken als 
toegangsweg naar Riel. De markering van het fietspad kan tijdelijk worden verwijderd.  

Ad f) 
De nieuwe woningen worden op grote afstand (min. 100 meter) van het bestaande natuurnetwerk 
gerealiseerd. Van enige lichthinder is dan ook geen sprake.  
Dit laat overigens onverlet dat na realisatie van het landgoed de woningen op korte afstand van 
delen van het nieuwe natuurnetwerk zullen zijn gesitueerd. Om ongewenste effecten of uitwassen 
te voorkomen is initiatiefnemer bereid om in de met de toekomstige eigenaren een kwalitatieve 
verplichting op te nemen waarbij buitenverlichting op- en rondom de woningen geen sterk 
verstorend effect mag hebben op de omliggende ecologische waarden (vgl. regel 3.2.4 onder e van 
het ontwerp bestemmingsplan landgoed Leijvennen).  
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Ad g)  
De Stichting maakt gebruik van een op perceel K217 aanwezige schuur als thuisbasis en voor 
educatieve doeleinden. Met de verkoop van het perceel wordt ook het daarop aanwezige 
onroerend goed overgedragen. De schuur en haar ondergrond worden na realisatie van het 
nieuwe landgoed in eigendom overgedragen aan het Brabants Landschap. De Stichting kan met 
hen afspraken maken over het (voorgezet) gebruik ervan.

Conclusie. 
De ingebrachte zienswijzen worden niet gedeeld en geven dus geen aanleiding tot aanpassing van 
het ontwerpbestemmingsplan. 
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1 INLEIDING 

 
 
1.1 Aanleiding en doelstelling 
 
In opdracht van Green2live is door AGEL adviseurs een quickscan Flora- en faunawet 
uitgevoerd ten behoeve de realisatie van een landgoed conform de eisen van de provincie 
Noord-Brabant. Het plangebied wordt ingesloten door de Rillaerse Baan en de Rielsedijk te 
Goirle en beslaat een oppervlakte van ruim 15 hectare.  
 
In verband met gewijzigde wetgeving per 1 januari 2017 van, Flora- en faunawet naar Wet 
natuurbescherming (Wnb),  is het onderzoek en rapportage in februari 2018 geactualiseerd. 
Actualisatie was tevens noodzakelijk ivm het wijzigen van de plangrenzen. 
 
Doel van de quickscan natuurwetgeving is het inzichtelijk maken of beschermde natuurwaarden 
in het plangebied aanwezig zijn en welke betekenis die hebben voor de verdere uitvoering. 
Tevens wordt bekeken of er door de geplande ontwikkeling negatieve effecten te verwachten 
zijn op beschermde gebieden. 
 
1.2 Leeswijzer 

 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ligging van de onderzoekslocatie en het gebruik van het 
plangebied. Hoofdstuk 3 geeft een omschrijving van de huidige natuurbeleid/wetgeving. In 
hoofdstuk 4 wordt de onderzoeksmethodiek omschreven en worden de resultaten van de 
uitgevoerde quickscan weergegeven. De conclusies en aanbevelingen van de quickscan worden 
omschreven in hoofdstuk 5. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de geraadpleegde bronnen vermeld. 
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2 SITUATIE EN PLANVORMING 

 
 
2.1 Gebiedsbeschrijving 
 
Het plangebied bevindt zich ten noorden van de Rielsedijk te Goirle en is in de huidige situatie 
met uitzondering van een schuur, volledig onbebouwd. Het plangebied ligt ingesloten tussen de 
dorpsrand van de kern Riel en de Oude Spoorbaan. Kadastraal is het plangebied bekend als 
kadastrale gemeente Goirle, sectie K en perceelnummers 215, 217, 221, 234, 235, 240, 249, 
255, 645, 883, 1055 en sectie F perceelnummer 1037. In de huidige situatie kent het 
plangebied voornamelijk een agrarische functie in de vorm van maisteelt. Enkele percelen zijn 
volledig beplant met bosachtige beplanting en enkele wegen zijn voorzien van laanbeplanting. 
In bijlage 1 zijn foto’s opgenomen van het plangebied ten tijde van het veldbezoek op d.d. 11 
mei 2016. 
 
Figuur 2.1: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd (bron: kaartbank.brabant.nl). 

 
 

2.2 Ruimtelijke ontwikkeling 
 
De voorgenomen planontwikkeling betreft de realisatie van een landgoed conform de eisen van 
de provincie Noord-Brabant. Het totale landgoed heeft een oppervlak van ca. 15 ha. Alle 
percelen zijn reeds in eigendom dan wel in optie bij de initiatiefnemer. 

N 
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Ten behoeve van de ontwikkeling van het landgoed is een landschapsvisie opgesteld. 
Uitgangspunt is dat de realisatie samen gaat met een kwaliteitsverbetering, waarbij rekening is 
gehouden met de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van 
het gebied. Deze kwaliteiten zijn ingezet ten behoeve van de inpassing van de bebouwing van 
het landgoed en het toevoegen van nieuwe elementen in het landschap. Verder vormt de 
ligging van het gebied nabij de Oude Leij een belangrijk uitgangspunt voor het toevoegen van 
waterelementen binnen het gebied. 
 
De Oude Leij maakt, binnen de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant, onderdeel 
uit van het ‘Natuur Netwerk Brabant’ en ‘Behoud en herstel van watersystemen’. Uitgangspunt 
is hierbij om de beek te laten hermeanderen met het aanleggen van plas-dras zones. Voor dit 
hermeanderen en de aanleg van plas-dras zones is ruimte nodig. Over het algemeen geldt een 
bufferzone van minimaal 25 meter rondom de waterloop. Binnen de landschapsvisie van het 
landgoed zijn enkele inrichtingsmaatregelen opgenomen; hiervoor wordt verwezen naar de 
quickscan Wnb, het inrichtingsplan en de toelichting daarop die als bijlage zijn bijgevoegd. 
Naast het hermeanderen van de beek in het zuidelijk deel van het plangebied, is ruimte voor de 
ontwikkeling van een watergerelateerde ecologische verbindingszone van formaat met 
openwater, onbemeste graslanden en plas-dras zones met poelen. Middels het realiseren van 
verschillende bodemdiepten ontstaan tijdens de verschillende jaargetijden verschillende 
ecologische milieus. 
 
De bestaande padenstructuur langs de beek wordt deels opnieuw vormgegeven in relatie met 
de padenstructuur van de rest van het landgoed. Tussen de kernrand van het dorp Riel en de 
ecologische verbindingszone ligt een onverhard wandelpad, dat wellicht enigszins wordt 
aangepast om de meandering van de beek te volgen. Dit gebeurt in het zuidelijk deel van de 
strook aan de Leij, waarbij het pad wordt meegenomen in de natuurontwikkeling van het 
gebied. 
 
Aan de oostzijde van de Leij wordt een nieuw wandelpad toegevoegd: een natte laarzenroute 
Een nieuw wandelpad wordt aangelegd dwars op en over de Leij tussen de dorpsrand en de 
driesprong.  
 
Dit interessante pad volgt de gradiënt van nat naar droog. Aan de oostkant worden nieuwe 
wandelpaden toegevoegd op de kavels en tussen de nieuwe houtwallen.  
Het netwerk van wandelroutes wordt met al deze verbindingen verfijnd. Deze padenstructuur is 
alleen voor wandelaars toegankelijk vanaf de Rielsedijk en de oostelijke kant van Riel en niet 
voor het overige verkeer.  
 
Het landgoed wordt in noord-zuid richting doorkruist door een bestaand onverhard pad (Oude 
Tilburgse Baan). Dit pad wordt veelvuldig gebruikt door sluipverkeer, waardoor de recreatieve 
functie (wandelen/fietsen) beperkt is.   
 
Langs dit pad zijn diverse bospercelen gelegen. Binnen deze bospercelen bevinden zich open 
ruimten waarbinnen enkele woningen zijn gelegen. Het bosgebied betreft een uitloper van het 
bos- en heidegebied “Regte Heide & Riels Laag” dat ten zuiden van het plangebied is gelegen.  
Op de driesprong van Oude Tilburgse Baan en het Keuterstraatje staat een mooie grote Eik. Het 
nieuwe wandelpad sluit aan op dit punt. Deze klassieke driesprong met Eik en een toegevoegd 
eenvoudig bankje vormt het hart van het landgoed. 
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Ten noorden van het plangebied ligt een solitair boskavel, dat middels de indrukwekkende 
laanstructuur langs de onverharde Rielsedijk (vanaf de Nieuwe Rielseweg naar het 
Keuterstraatje) met het zuidelijk gelegen bosgebied wordt verbonden. Ten oosten van het 
plangebied vormt de voormalige spoordijk tevens een belangrijk lijnelement in het landschap 
door de brede houtwal aan beide zijden van de spoordijk. Via het Keuterstraatje heeft het 
wandelgebied van het landgoed ook met deze spoordijk een verbinding.  
 
Om de bestaande bospercelen te versterken is ervoor gekozen om door het aanbrengen van 
nieuwe bospercelen en houtwallen een landschap met  allure te realiseren. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een scala aan beplantingselementen van verschillende hoogte, vorm en 
soort. De beplanting heeft voldoende hoogte om zicht op de bebouwing vanaf de wandelpaden 
te voorkomen, maar is wel in verhouding. Binnen het toekomstige ‘bos’ vormen een drietal 
open ruimten de woonpercelen van het landgoed. De bosschages en groenstructuren eindigen 
op korte afstand van de bebouwing, zodat hier met name lange en smalle zichtlijnen tot stand 
komen. Het landschap vormt op deze wijze het groene raamwerk van de toekomstige 
woonpercelen 
 
De woonpercelen zijn vanaf de centrale weg met zijn indrukwekkende bomen te bereiken vanuit 
het noorden en vanuit het zuiden. Om sluipverkeer binnen het landgoed te voorkomen bestaat 
er geen verbinding tussen beide delen van de laan. Ter hoogte van het Keuterstraatje komt een 
onderbreking van de laan voor gemotoriseerd verkeer. Hierbij wordt wel de mogelijkheid 
gerealiseerd om de onderbreking te openen in geval van calamiteiten. 
 
In het oostelijk deel van het plangebied is de grondwaterstand vrij hoog. Aanvullend op de 
watergerelateerde ecologische verbindingszone in het westelijk deel van het plangebied wordt 
hier een grote poel gerealiseerd.  
Het landgoed wordt aan de oostzijde begrensd door een brede houtwal met wandelpaden. 
 
Het plangebied heeft voldoende ruimte en mogelijkheden om aan het ontwikkelprincipe van een 
landgoed te voldoen. Bij de verdere uitwerking van de landschapsvisie wordt aangesloten bij de 
kenmerkende houtwallen, bospercelen en ecologische verbindingszone van het gebied. In totaal 
wordt voorzien in de aanleg van een landgoed met een grootte van circa 15,8 ha, waarvan 
ongeveer 8,5 ha nieuwe natuur bedraagt waarmee wordt voorzien in de aanleg van diverse 
landschappelijk en/of ecologische elementen. Onderstaand is een nadere specificatie gegeven 
van de verschillende te onderscheiden elementen: 

- Binnen het plangebied is reeds circa 5,29 ha bestemd binnen het geldende 
bestemmingsplan als ‘Natuur’. Hiervan bestaat een deel uit het (zand)pad met 
laanbeplanting van de Nieuwe Rielseweg en een deel uit bestaand Bos. Het bos zal 
worden geïntegreerd in de nieuwe natuurontwikkeling met een toevoeging van 
circa 7,65 ha aan nieuwe Natuur en Water binnen de bestemming; 

- De drie woonpercelen met bijbehorende infra hebben een oppervlakte van in totaal 
ongeveer 2,5 ha, waarvan 1,71 ha ingevuld wordt door de infra en 1,14 ha voorzien 
is voor de woonfunctie. 
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Figuur 2.2.1. Huidige en nieuwe natuur volgens bestemmingsplan buitengebied Goirle en bestemmingplan landgoed Riel 

 
 
Figuur 2.2.2 Uitsnede inrichtingsplan  Landgoed Rielsedijk d.d. 30.11.2017 
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3 WET- EN REGELGEVING 

 
 
3.1 Inleiding 
 
De Wet natuurbescherming (Wnb, per 1 januari 2017) regelt de bescherming van 
natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren 
en van bossen en andere houtopstanden. Voor de Wet natuurbescherming heeft de Europese 
regelgeving als uitgangspunt gediend. De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van de 
drie oude wetten Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Deze 
nieuwe wet bestaat uit minder regels en is overzichtelijker dan de drie oude wetten. De 
uitvoering van de Wet natuurbescherming komt grotendeels in handen van de provincies. 
 
3.2 Gebiedsbescherming 
 
Natura 2000-gebieden 
De bescherming van de Europese Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming is 
ongewijzigd. De Wnb richt zich met bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 
2000-gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waarin 
belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. In Nederland 
zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden. Per Natura 2000-gebied zijn (instandhoudings)doelen 
(voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Handelingen of activiteiten binnen en buiten 
beschermde natuurgebieden die schadelijk kunnen zijn voor de doelstellingen van het gebied 
zijn verboden, tenzij door het bevoegd gezag hier vergunning voor is verleend. Hierbij wordt 
het ‘nee, tenzij’ principe gebruikt. Regulier beheer en bestaand gebruik zijn opgenomen in 
Natura 2000-beheerplannen. Na vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen 
ontheffing aangevraagd te worden (bijlage 2). 
 
Programmatische Aanpak Stikstof 
De op 1 juli 2015 van kracht gegane Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) blijft onveranderd 
van kracht met de ingang van Wnb. De PAS heeft betrekking op 118 Natura 2000-gebieden met 
voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van soorten. De PAS is van toepassing op 
activiteiten, evenementen en ruimtelijke ingrepen die een toename van stikstof kunnen 
veroorzaken binnen de begrenzing van een PAS-gebied. 
 
Natuurnetwerk Nederland 
Wat betreft gebiedsbescherming, vervalt de bescherming van de Beschermde 
natuurmonumenten. Deze vallen echter vrijwel altijd (op enkele kleine gebieden na) binnen 
Natura 2000 of het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). De bescherming van NNN 
wordt in de AMvB, als onderdeel van de Wet Ruimtelijke Ordening, geborgd. De Provincie is 
verantwoordelijk voor de aanwijzing, begrenzing en de doelstellingen van de NNN-gebieden in 
een verordening (vaak natuurbeheerplan). De provinciale verordening bevat tevens regels voor 
bestemmingsplannen in de NNN. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” 
principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en 
kenmerken’ van het NNN. 
 
Houtopstanden 
De bescherming richt zich op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter 
dan 10 are of 20 rijbomen gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, 
herplantplicht en mogelijke oplegging van een kapverbod. 
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3.3 Soortenbescherming 

 
Het doel van de Wet natuurbescherming is het in stand houden en beschermen van in het wild 
voorkomende planten- en dierensoorten. De algemene zorgplicht die geldt, is dat men bij 
werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen 
(binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of 
dieren te voorkomen. De Wet natuurbescherming onderscheidt drie verschillende 
beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen. De eerste twee categorieën zijn 
gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en Habitatrichtlijn 
(uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten die niet op Europees niveau 
beschermd zijn, maar wel op nationaal niveau (aangeduid als “andere soorten”). In tabel 3.3 is 
aangegeven hoe de verbodsbepalingen per beschermingsregime luiden en in bijlage 2 het te 
doorlopen stappenplan soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. 
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb-vrl, artikel 3.1) 

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Van alle inheemse 
vogelsoorten zijn de nesten gedurende het broeden beschermd. 

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb-hrl, artikel 3.5) 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en II van 
het Verdrag van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn. 

3. Beschermingsregime andere soorten (Wnb-andere soorten, artikel 3.10) 
Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage A en B van de Wnb. Het gaat hier om de 
bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en 
vaatplanten voorkomend in Nederland. De beschermde status van soorten in dit 
beschermingsregime kan echter per provincie verschillen. Provincies hebben de 
bevoegdheid om bij de provinciale verordening vrijstelling te verlenen voor nationaal 
beschermde soorten. 

 
Tabel 3.3: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming. 
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4 QUICKSCAN 

 
 
4.1 Onderzoeksmethodiek 
 
Het onderzoeken naar de beschermstatus van het plangebied en beschermde natuurgebieden in 
de omgeving wordt uitgevoerd door te toetsen aan twee beschermkaders: de Wet 
natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland. Onderzocht wordt of: 
 het plangebied deel uitmaakt van een beschermd gebied; 
 door de geplande ingreep een negatieve invloed te verwachten is op de aanwezige 

beschermde gebieden in de omgeving. 
 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde dieren en/of planten wordt aan de hand van de 
volgende gegevens bepaald: 
 Gegevens van Quickscanhulp (NDFF); 
 Landelijke verspreidingsatlassen; 
 Provinciale gegevens; 
 Een oriënterend veldbezoek. 
 
De Quickscanhulp vervangt deels de noodzaak diverse verspreidingsatlassen te moeten 
raadplegen om te weten welke soorten qua verspreiding mogelijk in het plangebied voorkomen. 
De gegevens zijn afkomstig uit de databanken van talloze organisaties, verenigd in de Nationale 
Databank Flora en Fauna (NDFF). Het Natuurloket verzorgt het beheer en de exploitatie van de 
NDFF in opdracht van BIJ12. Alle ingevoerde gegevens in de NDFF worden per soortgroep 
gevalideerd door een validatieteam (landelijke soortexperts) van de NDFF. 
 
In de Quickscanhulp is er voor gekozen om voorlopig de vrijstellingen per bevoegd gezag 
(provincies en Ministerie van EZ) niet in de Quicksscanhulp.nl te verwerken. Dit omdat hier de 
komende tijd nog veranderingen in verwacht worden en dat de gegevens beter volledig kunnen 
zijn, dan niet volledig genoeg. Voor deze quickscan is Verordening natuurbescherming Noord-
Brabant op 02-02-2018 geraadpleegd om de vrijstellingen van de provincie Noord Brabant te 
raadplegen. 
 
Verder is gebruik gemaakt van bestaande atlasgegevens uit de Atlas van de Nederlandse 
Broedvogels (SOVON, 2002) en verspreidingsgegevens van RAVON (De amfibieën en reptielen 
van Nederland, 2009). Deze bronnen vermelden soortgegevens uurhokken (5 bij 5 kilometer), 
en betreffen dan ook globale gegevens. Hoofdstuk 6 vermeld de geraadpleegde bronnen. 
 
Doel van het oriënterende veldbezoek is om een indruk te krijgen van de biotopen ter plaatse 
en het beoordelen van de geschiktheid voor verschillende soortengroepen. Het oriënterend 
veldbezoek is uitgevoerd op d.d. 11 mei 2016 (20 graden, stapelwolken, droog en windkracht 3 
oostelijke richting). Het oriënterende veldbezoek heeft nadrukkelijk niet de status van een 
volledige veldinventarisatie. Zowel het tijdstip (actieve seizoen van verschillende soortgroepen) 
als het eenmalige karakter, zijn hiervoor niet toereikend. Het eenmalige oriënterende 
veldbezoek geeft slechts een globaal beeld van aanwezige soorten en habitat op basis van een 
momentopname. Zie voor een impressie van het oriënterend veldbezoek de foto’s in bijlage 1. 
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4.2 Scan gebiedsbescherming 

 
4.2.1 Europese Natura 2000-gebieden 
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen in het kader van 
de Europese Natura 2000-gebieden. Direct ten zuiden van de Rielsedijk waar het plangebied 
aan grenst ligt het Natura 2000-gebied “Regte Heide & Riels Laag”. Het Natura 2000-gebied 
betreft een habitatrichtlijngebied. Het plangebied is gelegen binnen de mogelijke 
effectenafstand voor stikstofdepositie. Middels een berekening in het rekenprogramma AERIUS 
is de bijdrage aan stikstofdepositie op o.a. het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Regte Heide 
& Riels laag’ bepaald. De berekening is opgenomen in de bijlage 5. Uit de berekening blijkt dat 
het plan geen bijdrage levert aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en de bijdrage 
derhalve ruimschoots minder dan 0,05 mol/ha/jaar is.  
 
Met de voorgenomen planontwikkeling zou een andere verstorende factor, op het Natura 2000-
gebied, lichtuitstraling vanuit de landgoedwoningen kunnen zijn. Echter tussen de beoogde 
positie van de landgoedwoniningen en het Natura 200-gebied is de Rielsedijk gelegen. De 
Rielsedijk een verlichte laan waaraan reeds enkele woningen zijn gelegen. Tevens  is het Natura 
2000-gebied afgeschermd door bosschage, waardoor er geen sprake is van eventuele toename 
van licht in het Natura 2000-gebied.  Bij het realiseren van een landgoed wordt het toevoegen 
van verhard oppervlak tot een minimum beperkt, waarmee enige vorm van verdroging wordt 
voorkomen. Andere verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering en verstoring 
door trilling en geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet van toepassing. 
 
4.2.2 Nationaal Natuurnetwerk (NNN) & houtopstanden 
Enkele delen van het plangebied maken onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk en 
Ecologisch verbindingszone. De ligging van gebieden die onderdeel uitmaken van NNN zijn in 
het navolgende figuur (4.2.2) weergegeven. De gebieden langs de Oude Leij maken onderdeel 
uit van het NNN en betreft hoofdzakelijk het type: ‘Beek en bron (N03.01)’. Aan de zuidzijde 
van het plangebied is een bosgebied gelegen welke onderdeel uitmaak van het NNN, het betreft 
type Vochtig bos met productie. 
 
Met de realisatie van een landgoed wordt een bijdrage geleverd aan het robuuster maken van 
het NNN/EVZ. In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant zijn regels opgenomen 
voor het vernietigen van de EHS. Echter biedt het landgoed genoeg ruimte om buiten het NNN 
de landgoedwoningen te realiseren. Tevens past het ‘vernietigen’ van de EHS niet in de 
gedachten van een landgoed. Voor het realisatie deel ontbrekende EVZ (beekherstel), over 
vrijwel de gehele lengte langs de Oude Leij, zal een aparte procedure in het kader van de 
Waterwet worden doorlopen. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging 
(zie vorig hoofdstuk) op het Nationaal Natuur Netwerk is met de realisatie van een landgoed 
geen sprake. Met de voorgenomen planontwikkeling neemt de natuurwaarde eerder toe en 
wordt versterkt.  
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Figuur 4.2.2: Kaart NNN, plangebied rood omkaderd , deelgebieden oranje (bron: Natuurbeheerplan Provincie Noord-
Brabant).  

 
 
4.3 Scan soortenbescherming 
 
4.3.1 Inleiding 
In deze paragraaf worden op basis van de verspreidingsgegevens uit de geraadpleegde 
literatuur en het oriënterend veldbezoek de beschermde soorten die in de Wnb staan en die 
mogelijk in het plangebied voor kunnen komen beschreven en getoetst aan de voorgenomen 
ruimtelijke ontwikkeling. De Wnb kent een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit 
nationaal oogpunt beschermd dienen te worden. Het betreft hier:  
 
 soorten van de Vogelrichtlijn (Wnb-vrl);  
 soorten van de Habitatrichtlijn (Wnb-hrl); 
 andere soorten (Wnb-andere soorten). 
 
Daarnaast maken het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn onderdeel uit van de Wnb. 
Of dier- en plantensoorten wettelijk beschermd zijn of niet, te allen tijde geldt de zorgplicht. De 
zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild 
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. In bijlage 3 zijn de 
gegevens van de Quickscanhulp weergegeven. 
 
 

N 
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4.3.2 Flora 
 
Bronnenonderzoek 
Binnen één kilometer in of in de omgeving van het plangebied zijn er bij de Quickscanhulp de 
Dennenorchis, drijvende waterweegbree en Blaasvaren (allen Wnb-andere soorten) als 
beschermde (vaat)plant  waargenomen.  Bij de provincie Noord-Brabant zijn met betrekking tot 
de aanwezigheid van flora in het plangebied geen waarnemingen bekend. 
 
Veldinventarisatie 
Het plangebied is opgedeeld in negen deelgebieden, zie figuur 4.2.2.. De deelgebieden 3 en 5 
zijn in gebruik als agrarische gronden (maisland). Deze percelen waren gedurende het 
veldbezoek recent ingezaaid. Deelgebied 1 bestaat uit een berken, eiken, beukenbos met nog 
enkele populieren en vogelkers. De meeste bomen hebben een leeftijd van rond de 30 jaar. Er 
staan enkele eiken met een leeftijd van meer dan 60 jaar.  
 
Deelgebied 2 betreft eveneens een natuurgrasland, echter is dit gedeelte soortenrijker, met 
onder andere bittere veldkers, boterbloem en fluitenkruid. Deelgebied 2 is sinds een groot 
aantal jaren in beheer bij de stichting biodiversiteit Goirle-Riel.  
 
Deelgebied 4 bestaat uit verruigd grasland overeenkomend met deelgebied 2, gewone es 
beheert als hakhout en bosschage bestaande uit hoofdzakelijk boswilg.  
 
Deelgebied 6 betreft het stroomgebied van de Leijloop en maakt onderdeel uit van de 
ecologische verbindingszone en het beekherstel. De zuidzijde bestaat uit natuurgrasland, in het 
noordelijk zijn boelen aanwezig en bosstruweel bestaande uit berken, eiken, beukenbos met 
nog enkele populieren en vogelkers. Conform de stichting biodiversiteit komt de kwetsbare 
soort de Koningsvaren voor in dit deelgebied. 
 
Binnen de deelgebieden 3 en 5 (maisland) kunnen, door het agrarische gebruik en het 
aanwezige biotoop, zeldzame plantensoorten zich niet handhaven en worden strikt beschermde 
(vaat)planten dan ook niet verwacht.  
 
De deelgebieden 1, 2, 4 en 6 vertegenwoordigen de grootste natuurwaarden binnen het 
plangebied. Het is mogelijk dat beschermde soorten vanuit de Flora- en faunawet binnen deze 
deelgebieden voorkomen. Bij de inrichting van het landgoed dienen deze percelen te worden 
behouden, omgevormd of te worden versterkt. Hierbij is het van belang aansluiting te zoeken 
bij de eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen van waterschap Brabantse 
Delta. 
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4.3.3 Zoogdieren (inclusief vleermuizen) 
 
Bronnenonderzoek 
In de Quickscanhulp worden alle habitatrichtlijn (Europees niveau) en andere soorten (nationaal 
niveau) benoemd, dus ook de soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstellingen 
is verleend. Deze soorten waarvoor vrijstelling is verleend betreffen onder andere de bosmuis, 
egel, haas, huisspitsmuis, konijn, ree en vos. Volgens de Quickscanhulp komen de volgende 
soorten voor op korte afstand van het plangebied waarvoor geen provinciale vrijstelling is 
verleend: 
 
 Bescherming: Afstand: 
 Bunzing; Wnb- andere soorten 0-1 km 
 Eekhoorn; Wnb- andere soorten 0-1 km 
 Steenmarter Wnb- andere soorten 0-1 km 
 Franjestaart Wnb-hrl 0-1 km 
 Gewone dwergvleermuis; Wnb-hrl 0-1 km 
 Gewone grootoorvleermuis Wnb-hrl 0-1 km 
 Laatvlieger Wnb-hrl 0-1 km 
 Rosse vleermuis Wnb-hrl 0-1 km 
 Ruige dwergvleermuis; Wnb-hrl 0-1 km 
 Watervleermuis Wnb-hrl 0-1 km 
 
Veldinventarisatie 
Vleermuizen zijn aan de hand van hun voorkeur voor verblijfplaats onder te verdelen in twee 
groepen, gebouw- en boombewonende soorten. Ook zijn er soorten die beiden gebruiken als 
verblijfplaats. Daarnaast maken verschillende vleermuizen onderscheid tussen zomer- en 
winterverblijven. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn mogelijke rust- en verblijfplaatsen van boom- en 
gebouwbewonende vleermuizen, op basis van de checklist inschatting vooronderzoek 
vleermuizen (vleermuisprotocol), onderzocht. Binnen het plangebied staat in deelgebied 4 een 
schuur van de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel. Aan de topgevel van deze schuur hangt een 
zelfgemaakte vleermuiskast. In de andere topgevel zitten drie vogelkijkgaten en een 
ingemetselde koker van circa 10 * 15 cm die naar binnen leidt. Gedurende het veldbezoek is de 
schuur inpandig niet onderzocht. De schuur zou gebruikt kunnen worden door vleermuizen. De 
schuur zal met voorgenomen ontwikkelingen niet worden gesloopt, waardoor eventuele 
negatieve effecten op gebouwbewonende vleermuizen is uitgesloten. 
 
Met name in deelgebied 1 en langs het zandpad tussen de Rielsedijk en het Keuterstraatje 
staan bomen (omvang > 3dm op borsthoogte) die interessant kunnen zijn als verblijfplaatsen 
van boombewonende vleermuizen. Bij het realiseren van een landgoed is door de ontwikkelaar 
het behouden van de bomen als uitgangspunt gedefinieerd, met uitzondering van een klein deel 
van de bomen welke wordt verwijderd voor het creëren van meer bezonning op de grond 
(overgang kern/mantel/zoom). De te kappen met bomen (omvang > 3dm op borsthoogte) 
dienen voorafgaande de kap te worden onderzocht op aanwezigheid van boombewonende 
vleermuizen, e.a. conform het vleermuizenprotocol. De overige eventuele verblijfplaatsen van 
boombewonende vleermuizen blijft behouden en worden opgenomen binnen het landgoed. 
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Naast verblijfplaatsen zijn ook essentiële vliegroutes en foerageergebieden beschermd. 
Vliegroutes zijn lijnvormige elementen, vaak een bomenrij of water, waaraan vleermuizen zich 
oriënteren. Vleermuizen hebben deze oriëntatie nodig om zich van hun verblijfplaats naar hun 
foerageergebied te verplaatsen. Foerageergebieden kunnen onder andere bestaan uit bomen, 
opgaande gewassen en open water. De bomen en de watergangen binnen het plangebied 
kunnen de functie als vliegroute en foerageergebied vervullen gezien de positionering, omvang 
en directe omgeving. Bij het ontwerp van het landgoed worden de bestaande bomen en 
watergangen optimaal ingepast om de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied 
te benadrukken en te verbeteren. 
 
Er zijn tijdens het oriënterende veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. Gedurende het 
veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen, vraatsporen zoals afgebeten 
veren of loopsporen van onder andere marterachtigen. Deze zijn niet aangetroffen. Eveneens is 
er gezocht naar eventuele eekhoornnesten binnen het plangebied, deze zijn eveneens niet 
waargenomen. Verwacht wordt dat enkele soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant 
vrijstellingen is verleend zoals haas, konijn en aantal muissoorten voor kunnen komen binnen 
de onderzoeklocatie. Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel verblijven er in plangebied 
reeën. Voor deze soort is vrijstelling verleend vanuit de Provincie Noord-Brabant. 
 
De deelgebieden 3 en 5 zal gezien het huidige agrarische  gebruik geen cruciale functie 
vervullen voor de waargenomen beschermde zoogdieren. 
 
Zoals in figuur 2.2.2 zal er met de inrichting van het landgoed zal aansluiting worden gezocht 
met de beheertype vanuit NNN. Met de inrichting wordt het stimuleren van het plangebied als 
verblijf- en foerageergebied voor waargenomen beschermde zoogdieren voorgestaan. De strook 
langs de Oude Leij kan hierbij een belangrijke rol spelen door de realisatie van kleinschalige 
agrarische elementen, zoals houtwallen et cetera. Aanvullend op de beheertype zal worden 
voldaan aan het programma van eisen en randvoorwaarden van de EVZ en beekherstel 
Leijvennen van Brabantse Delta. Een van de doelsoorten voor de Leijvennen betreft Bunzing. 
De inrichting van het landgoed zal voldoen aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soort. 
Hierdoor kunnen andere beschermde marterachtige meeliften in beschikbaar leefgebied. 
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4.3.4 (Broed)vogels 
 
Bronnenonderzoek 
Conform de Quickscanhulp zijn er binnen een afstand van één km van het plangebied vijftien 
vogelsoorten waargenomen die vallen onder het beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. 
Van deze vogelsoorten zijn er zeven roofvogels, drie zangvogels, drie uilachtige, één 
zwaluwachtige en één ooievaarachtige. 
 
Van een aantal vogelsoorten zijn de nesten jaarrond beschermd en moeten er mitigerende 
maatregelen getroffen worden indien er een activiteit plaatsvindt die de nestlocatie kan 
beschadigen of de gunstige staat van instandhouding in gevaar kan brengen. 
 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vijf categorieën, waarbij nesten van vogelsoorten van 
categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn en de nesten van soorten onder categorie 5 
beschermd zijn als er onvoldoende alternatieven zijn. 
 

 Categorie 1: Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het 
broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats; 

 Categorie 2: Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats 
broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De 
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar; 

 Categorie 3: Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op 
dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. 
De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief 
beschikbaar; 

 Categorie 4: Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf 
niet of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen; 

 Categorie 5: Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij 
het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 
te vestigen. 

 
Veldinventarisatie 
Voor wat betreft de bescherming van inheemse vogelsoorten, zijn deze (grofweg) in twee 
groepen te verdelen. Enerzijds soorten waarbij hun nest en functionele leefomgeving is 
beschermd gedurende de periode dat ze aan het broeden zijn; anderzijds de soorten waarbij 
hun nesten en functionele leemomgeving het hele jaar door zijn beschermd. Globaal loopt de 
broedperiode van vogels in Nederland van half maart tot en met half juli. Buiten deze periode 
zijn alle broedende vogels ook beschermd. Broedvogels zijn apart opgenomen in de Flora- en 
faunawet en staan niet vermeld in de tabellen (zie bijlage 2). 
 
Gedurende het veldbezoek zijn een kwikstaartje, kauwen, blauwe reiger, roodborstje, merel, 
houtduiven, wilde eend, fazanten, kauw en buizerd verspreid over het plangebied 
waargenomen. In het plangebied is het mogelijk dat algemene vogelsoorten tot broeden 
komen. In het bijzonder zijn de bosschages langs de Oude Leij en in deelgebied 1 uitermate 
geschikt als broedgebied.  
 
Broedende vogels in en direct rond het plangebied mogen niet verstoord worden met de 
voorgenomen planontwikkeling. De rooi- en sloopwerkzaamheden dienen daarom gestart te 
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worden buiten de broedperiode. Als deze vogels bij het zoeken van een nestlocatie merken dat 
het plangebied en/of de directe omgeving te verstorend is door activiteiten, zoeken ze elders 
een geschikte nestlocatie. Indien binnen de broedperiode gestart dient te worden met de 
voorgenoemde werkzaamheden, is dit alleen mogelijk als aantoonbaar is vastgesteld dat er 
geen broedende vogels in en direct rond het plangebied aanwezig zijn. 
 
Zoals aangegeven zal de inrichting van het landgoed conform het programma van eisen en 
randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen worden aangelegd. Een van de doelsoorten 
betreft de IJsvogel.  De inrichting van het landgoed zal voldoen aan de gestelde 
inrichtingscriteria voor deze soort. Hierdoor kunnen andere vogelsoorten meeliften in 
beschikbaar leefgebied. 
 
Tijdens het veldbezoek is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van roofvogels en 
rust- en verblijfplaatsen van deze vogels. Nesten (of nesten van voorgaande jaren) van, in 
bomen broedende jaarrond, beschermde (roof)vogels zijn niet waargenomen. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat het bladerdek voornamelijk binnen deelgebied 1 een goed zicht deels 
onmogelijke maakte.  
 
Het plangebied biedt veel potentie (ligging buitengebied, tegen Natura 2000-gebied, ruigte) om 
als onderdeel te fungeren van het leefgebied van de roofvogels, welke conform de 
Quickscanhulp zijn waargenomen. Op de grens van deelgebied 1 en 3 is gedurende het 
oriënterende veldbezoek een foeragerende buizerd gezien. De functiewaarde van het 
plangebied voor roofvogels neemt met de realisatie van een landgoed toe. 
 
In de huidige situatie is binnen de deelgebieden 2, 4 en 6 al sprake van ‘ruigte’ en met de 
realisatie van het landgoed neemt dit zeker toe. Gezien de impact van de ontwikkeling en de 
aanwezige natuur/landbouwgronden in de omgeving, zijn negatieve effecten voor roofvogels op 
populatieniveau niet te verwachten. Echter bij de kap van bomen dient voorafgaande de kap de 
bomen te worden onderzocht op aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. 
 
Het dak van de schuur bestaat uit golfplaten. De dakgoot hangt tegen de golfplaten aan, 
waardoor deze niet toegankelijk is voor vogels. Nesten van huismussen en gierzwaluwen 
worden hierdoor uitgesloten. Gebouwbewonende jaarrond beschermde vogelsoorten (zoals 
uilen) en eventuele sporen (braakballen etc.) zijn niet aangetroffen. Gedurende het veldbezoek 
is de schuur niet inpandig onderzocht. Gezien de ingemetselde koker van circa 10 *15 cm in 
een topgevel zou deze gebruikt kunnen worden door een gebouwbewonende jaarrond 
beschermde vogelsoort. Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel wordt de koker gebruikt 
door de steenuil. De schuur zal met voorgenomen ontwikkelingen niet worden gesloopt, 
waardoor eventuele negatieve effecten op de aanwezige steenuil  is uitgesloten. 
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4.3.5 Reptielen 
 
Bronnenonderzoek 
De meeste reptielen houden zich voornamelijk op in geleidelijke overgangssituaties tussen 
natuurlijke biotopen in bos-, heide- en veengebieden. Bij de Quickscanhulp is de levendbarende 
hagedis en hazelworm binnen één kilometer van het plangebied waargenomen. Er zijn geen 
noemenswaardige verspreidingsgegevens bekend bij RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen 
Onderzoek Nederland). 
 
Veldinventarisatie 
De levendbarende hagedis leeft bij voorkeur op enigszins vochtige heide of heide met vennen 
en in structuurrijke wegbermen en ruigten. De hazelworm komt bij voorkeur voor in halfopen 
plaatsen in bos- en heidegebieden met vochthoudende bodem en dichte vegetatie. Door deze 
variatie kunnen de dieren hun temperatuur regelen zonder in alle openheid te hoeven 
zonnebaden. In het plangebied zelf zijn deze leef biotopen voor de levendbarende hagedis en 
hazelworm in mindere kwaliteit aanwezig dan in het aanliggende Natura 2000-gebied. Met de 
realisatie van het landgoed met kleinschalige landschapselementen neemt de kwaliteit van het 
leef biotoop van deze twee soorten toe. Beide soorten of andere reptielen zijn niet aangetroffen 
in het plangebied. Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en het gebruik is niet te 
verwachten dat het plangebied een cruciale rol vervult voor reptielen. 
 
4.3.6 Amfibieën 
 
Bronnenonderzoek 
In de Quickscanhulp worden alle habitatrichtlijn (Europees niveau) en andere soorten (nationaal 
niveau) benoemd, dus ook de soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant vrijstellingen 
is verleend. Deze soorten waarvoor vrijstelling is verleend betreffen onder andere de bastaard 
kikker, bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Soorten welke voorkomen in of 
nabij het plangebied conform de Quickscanhulp waarvoor geen vrijstelling is verleend betreffen 
de Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, boomkikker, heikikker,  kamsalamander en 
poelkikker (Wnb-ander soorten). 
 
Veldinventarisatie 
Aan de westzijde van het plangebied is het stroomgebied van de Oude Leij gelegen en in het 
plangebied zijn nog enkele andere watergangen en enkele poelen. Dergelijk ecotoop vormt voor 
amfibieën een geschikt leefgebied. Op grond hiervan en op basis van de verspreidingsgegevens 
van de provincie is het aannemelijk dat in het plangebied vrijgestelde en beschermde amfibieën 
voorkomen. Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Rie komt de Vinpootsalamander voor in 
het plangebied. 
 
Bij de inrichting van het landgoed en de realisatie van evz en het beekherstel van de Oude Leij 
blijven bestaande poelen en watergangen behouden. Zoals aangegeven zal de inrichting van 
het landgoed conform het programma van eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel 
Leijvennen worden aangelegd. Een groot deel van de doelsoorten betreffen amfibieën.  De 
inrichting van het landgoed zal voldoen aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soortgroep. 
Hierdoor zal het leefgebied voor deze soorten worden geoptimaliseerd. Bij eventuele 
verleggingen dient ten alle tijden wel de zorgplicht in acht te worden genomen. 
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4.3.7 Vissen 
 
Bronnenonderzoek 
Vanuit de Quickscanhulp zijn in de directe omgeving van het plangebied waarnemingen bekend 
van de grote modderkruiper. 
 
Veldinventarisatie 
Met de realisatie van een landgoed zal de Oude Leij worden omgelegd. Dit betreft een geschikt 
leefgebied voor vissen, zoals o.a. de grote modderkruiper. Zoals aangegeven zal de inrichting 
van het landgoed conform het programma van eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel 
Leijvennen worden aangelegd. Een groot deel van de doelsoorten betreffen vissen.  De 
inrichting van het landgoed zal voldoen aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soortgroep. 
Hierdoor zal het leefgebied voor deze soorten worden geoptimaliseerd. Bij eventuele 
verleggingen dient ten alle tijden wel de zorgplicht in acht te worden genomen.  
 
4.3.8 Insecten (ongewervelde) 
 
Bronnenonderzoek 
Bij de Quickscanhulp is het gentiaanblauwtje, grote vos  en bosbeekjuffer binnen één kilometer 
van het plangebied waargenomen. Vermoedelijk zijn deze alle waargenomen binnen het 
zuidelijk gelegen Natura 2000-gebied. Uit de verdere literatuurstudie is het niet aannemelijk dat 
er in het plangebied beschermde ongewervelde voorkomen. 
 
Veldinventarisatie 
Tijdens het veldbezoek zijn een paar groot koolwitjes waargenomen. De habitateisen van 
beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatiespecifiek en gebonden aan zeer 
bijzondere biotopen. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat. Deze habitats (met 
name heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, rottende eiken) liggen niet in het 
plangebied. De agrarische gronden (maislanden) kennen een hoge betredings- en 
onderhoudsfrequentie. De overige deelgebieden herbergen een grotere natuurwaarde, maar 
bieden niet de habitats die in het Natura 2000-gebied aanwezig zijn.  
 
Zoals aangegeven zal de inrichting van het landgoed conform het programma van eisen en 
randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen worden aangelegd. Een van de doelsoorten 
betreft het bont dikkopje en Weidebeekjuffer. De inrichting van het landgoed zal voldoen aan 
de gestelde inrichtingscriteria voor deze soorten Hierdoor kunnen andere beschermde insecten 
(ongewervelde) meeliften in beschikbaar leefgebied. 
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5 CONCLUSIE/AANBEVELINGEN 

 
 
5.1 Gebiedsbescherming 
 
Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen in het kader van 
de Europese Natura 2000-gebieden. Direct ten zuiden van de Rielsedijk waar het plangebied 
aan grenst ligt het Natura 2000-gebied “Regte Heide & Riels Laag”. Het Natura 2000-gebied 
betreft een habitatrichtlijngebied. Het plangebied is gelegen binnen de mogelijke 
effectenafstand voor stikstofdepositie. Middels een berekening in het rekenprogramma AERIUS 
is de bijdrage aan stikstofdepositie op o.a. het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Regte Heide 
& Riels laag’ bepaald. Uit de berekening blijkt dat het plan geen bijdrage levert aan de 
stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en de bijdrage derhalve ruimschoots minder dan 
0,05 mol/ha/jaar is.  
 
Met de voorgenomen planontwikkeling zou een andere verstorende factor, op het Natura 2000-
gebied, lichtuitstraling vanuit de landgoedwoningen kunnen zijn. Echter tussen de beoogde 
positie van de landgoedwoniningen en het Natura 200-gebied is de Rielsedijk gelegen. De 
Rielsedijk een verlichte laan waaraan reeds enkele woningen zijn gelegen. Tevens  is het Natura 
2000-gebied afgeschermd door bosschage, waardoor er geen sprake is van eventuele toename 
van licht in het Natura 2000-gebied.  Bij het realiseren van een landgoed wordt het toevoegen 
van verhard oppervlak tot een minimum beperkt, waarmee enige vorm van verdroging wordt 
voorkomen. Andere verstorende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering en verstoring 
door trilling en geluid zijn met de voorgenomen planontwikkeling niet van toepassing. 
 
Enkele delen van het plangebied maken onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk en 
Ecologisch verbindingszone. De gebieden langs de Oude Leij maken onderdeel uit van het NNN 
en betreft hoofdzakelijk het type: ‘Beek en bron (N03.01)’. Aan de zuidzijde van het plangebied 
is een bosgebied gelegen welke onderdeel uitmaak van het NNN, het betreft type Vochtig bos 
met productie. 
 
Met de realisatie van een landgoed wordt een bijdrage geleverd aan het robuuster maken van 
het NNN/EVZ. In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant zijn regels opgenomen 
voor het vernietigen van de EHS. Echter biedt het landgoed genoeg ruimte om buiten het NNN 
de landgoedwoningen te realiseren. Tevens past het ‘vernietigen’ van de EHS niet in de 
gedachten van een landgoed. Voor het realisatie deel ontbrekende EVZ (beekherstel), over 
vrijwel de gehele lengte langs de Oude Leij, zal een aparte procedure in het kader van de 
Waterwet worden doorlopen. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging 
op het Nationaal Natuur Netwerk is met de realisatie van een landgoed geen sprake. Met de 
voorgenomen planontwikkeling neemt de natuurwaarde eerder toe en wordt versterkt.  
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5.2 Soortenbescherming 

 
In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen. Dit houdt in dat voorafgaand aan 
de ingreep alle maatregelen dienen te worden getroffen om nadelige gevolgen op flora en 
fauna voor zover mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Deze zorgplicht 
geldt altijd en voor alle soorten, ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 
Binnen de deelgebieden 3 en 5 (maisland) kunnen, door het agrarische gebruik en het 
aanwezige biotoop, zeldzame plantensoorten zich niet handhaven en worden strikt beschermde 
(vaat)planten dan ook niet verwacht.  
 
De deelgebieden 1, 2, 4 en 6 vertegenwoordigen de grootste natuurwaarden binnen het 
plangebied. Het is mogelijk dat beschermde soorten vanuit de Flora- en faunawet binnen deze 
deelgebieden voorkomen. Bij de inrichting van het landgoed dienen deze percelen te worden 
behouden, omgevormd of te worden versterkt. Hierbij is het van belang aansluiting te zoeken 
bij de eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen van waterschap Brabantse 
Delta. 
 
Er zijn tijdens het oriënterende veldbezoek geen zoogdieren waargenomen. Gedurende het 
veldbezoek is grondig gezocht naar sporen zoals uitwerpselen, vraatsporen zoals afgebeten 
veren of loopsporen van onder andere marterachtigen. Deze zijn niet aangetroffen. Eveneens is 
er gezocht naar eventuele eekhoornnesten binnen het plangebied, deze zijn eveneens niet 
waargenomen. Verwacht wordt dat enkele soorten waarvoor door de provincie Noord-Brabant 
vrijstellingen is verleend zoals haas, konijn en aantal muissoorten voor kunnen komen binnen 
de onderzoeklocatie. Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel verblijven er in plangebied 
reeën. Voor deze soort is vrijstelling verleend vanuit de Provincie Noord-Brabant. 
 
De deelgebieden 3 en 5 zal gezien het huidige agrarische  gebruik geen cruciale functie 
vervullen voor de waargenomen beschermde zoogdieren. 
 
met de inrichting van het landgoed zal aansluiting worden gezocht met de beheertype vanuit 
NNN. Met de inrichting wordt het stimuleren van het plangebied als verblijf- en foerageergebied 
voor waargenomen beschermde zoogdieren voorgestaan. De strook langs de Oude Leij kan 
hierbij een belangrijke rol spelen door de realisatie van kleinschalige agrarische elementen, 
zoals houtwallen et cetera. Aanvullend op de beheertype zal worden voldaan aan het 
programma van eisen en randvoorwaarden van de EVZ en beekherstel Leijvennen van 
Brabantse Delta. Een van de doelsoorten voor de Leijvennen betreft Bunzing. De inrichting van 
het landgoed zal voldoen aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soort. Hierdoor kunnen 
andere beschermde marterachtige meeliften in beschikbaar leefgebied. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn mogelijke rust- en verblijfplaatsen van boom- en 
gebouwbewonende vleermuizen, op basis van de checklist inschatting vooronderzoek 
vleermuizen (vleermuisprotocol), onderzocht. Binnen het plangebied staat in deelgebied 4 een 
schuur van de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel. Aan de topgevel van deze schuur hangt een 
zelfgemaakte vleermuiskast. In de andere topgevel zitten drie vogelkijkgaten en een 
ingemetselde koker van circa 10 * 15 cm die naar binnen leidt. Gedurende het veldbezoek is de 
schuur inpandig niet onderzocht. De schuur zou gebruikt kunnen worden door vleermuizen. De 
schuur zal met voorgenomen ontwikkelingen niet worden gesloopt, waardoor eventuele 
negatieve effecten op gebouwbewonende vleermuizen is uitgesloten. 
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Met name in deelgebied 1 en langs het zandpad tussen de Rielsedijk en het Keuterstraatje 
staan bomen (omvang > 3dm op borsthoogte) die interessant kunnen zijn als verblijfplaatsen 
van boombewonende vleermuizen. Bij het realiseren van een landgoed is door de ontwikkelaar 
het behouden van de bomen als uitgangspunt gedefinieerd, met uitzondering van een klein deel 
van de bomen welke wordt verwijderd voor het creëren van meer bezonning op de grond 
(overgang kern/mantel/zoom). De te kappen met bomen (omvang > 3dm op borsthoogte) 
dienen voorafgaande de kap te worden onderzocht op aanwezigheid van boombewonende 
vleermuizen, e.a. conform het vleermuizenprotocol. De overige eventuele verblijfplaatsen van 
boombewonende vleermuizen blijft behouden en worden opgenomen binnen het landgoed. 
 
Naast verblijfplaatsen zijn ook essentiële vliegroutes en foerageergebieden beschermd. 
Vliegroutes zijn lijnvormige elementen, vaak een bomenrij of water, waaraan vleermuizen zich 
oriënteren. Vleermuizen hebben deze oriëntatie nodig om zich van hun verblijfplaats naar hun 
foerageergebied te verplaatsen. Foerageergebieden kunnen onder andere bestaan uit bomen, 
opgaande gewassen en open water. De bomen en de watergangen binnen het plangebied 
kunnen de functie als vliegroute en foerageergebied vervullen gezien de positionering, omvang 
en directe omgeving. Bij het ontwerp van het landgoed worden de bestaande bomen en 
watergangen optimaal ingepast om de landschappelijke en ecologische waarden van het gebied 
te benadrukken en te verbeteren. 
 
Gedurende het veldbezoek zijn een kwikstaartje, kauwen, blauwe reiger, roodborstje, merel, 
houtduiven, wilde eend, fazanten, kauw en buizerd verspreid over het plangebied 
waargenomen.. In het plangebied is het mogelijk dat algemene vogelsoorten tot broeden 
komen. Broedende vogels in en direct rond het plangebied mogen niet verstoord worden met 
de voorgenomen planontwikkeling. Verstorende activiteiten zoals rooiwerkzaamheden dienen 
daarom gestart te worden buiten de broedperiode. Als deze vogels bij het zoeken van een 
nestlocatie merken dat het plangebied en/of de directe omgeving te verstorend is door 
activiteiten, zullen ze elders een geschikte nestlocatie zoeken. Indien binnen de broedperiode 
gestart dient te worden met de voorgenoemde werkzaamheden, is dit mogelijk als aantoonbaar 
is vastgesteld dat er geen broedende vogels in en direct rond het plangebied aanwezig zijn. 
 
Zoals aangegeven zal de inrichting van het landgoed conform het programma van eisen en 
randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen worden aangelegd. Een van de doelsoorten 
betreft de IJsvogel.  De inrichting van het landgoed zal voldoen aan de gestelde 
inrichtingscriteria voor deze soort. Hierdoor kunnen andere vogelsoorten meeliften in 
beschikbaar leefgebied. 
 
Tijdens het veldbezoek is specifiek aandacht besteed aan de aanwezigheid van roofvogels en 
rust- en verblijfplaatsen van deze vogels. Nesten (of nesten van voorgaande jaren) van, in 
bomen broedende jaarrond, beschermde (roof)vogels zijn niet waargenomen. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat het bladerdek voornamelijk binnen deelgebied 1 een goed zicht deels 
onmogelijke maakte.  
 
Het plangebied biedt veel potentie (ligging buitengebied, tegen Natura 2000-gebied, ruigte) om 
als onderdeel te fungeren van het leefgebied van de roofvogels, welke conform de 
Quickscanhulp zijn waargenomen. Op de grens van deelgebied 1 en 3 is gedurende het 
oriënterende veldbezoek een foeragerende buizerd gezien. De functiewaarde van het 
plangebied voor roofvogels neemt met de realisatie van een landgoed toe. 
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In de huidige situatie is binnen de deelgebieden 2, 4 en 6 al sprake van ‘ruigte’ en met de 
realisatie van het landgoed neemt dit zeker toe. Gezien de impact van de ontwikkeling en de 
aanwezige natuur/landbouwgronden in de omgeving, zijn negatieve effecten voor roofvogels op 
populatieniveau niet te verwachten. Echter bij de kap van bomen dient voorafgaande de kap de 
bomen te worden onderzocht op aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten. 
 
Het dak van de schuur bestaat uit golfplaten. De dakgoot hangt tegen de golfplaten aan, 
waardoor deze niet toegankelijk is voor vogels. Nesten van huismussen en gierzwaluwen 
worden hierdoor uitgesloten. Gebouwbewonende jaarrond beschermde vogelsoorten (zoals 
uilen) en eventuele sporen (braakballen etc.) zijn niet aangetroffen. Gedurende het veldbezoek 
is de schuur niet inpandig onderzocht. Gezien de ingemetselde koker van circa 10 *15 cm in 
een topgevel zou deze gebruikt kunnen worden door een gebouwbewonende jaarrond 
beschermde vogelsoort. Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel wordt de koker gebruikt 
door de steenuil. De schuur zal met voorgenomen ontwikkelingen niet worden gesloopt, 
waardoor eventuele negatieve effecten op de aanwezige steenuil  is uitgesloten. 
 
Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en het gebruik is niet te verwachten dat het 
plangebied een cruciale rol vervult voor reptielen. 
 
Aan de westzijde van het plangebied is het stroomgebied van de Oude Leij gelegen en in het 
plangebied zijn nog enkele andere watergangen en enkele poelen. Dergelijk ecotoop vormt voor 
amfibieën een geschikt leefgebied. Op grond hiervan en op basis van de verspreidingsgegevens 
van de provincie is het aannemelijk dat in het plangebied vrijgestelde en beschermde amfibieën 
voorkomen. Conform de Stichting Biodiversiteit Goirle-Rie komt de Vinpootsalamander voor in 
het plangebied. 
 
Bij de inrichting van het landgoed en de realisatie van evz en het beekherstel van de Oude Leij 
blijven bestaande poelen en watergangen behouden. Zoals aangegeven zal de inrichting van 
het landgoed conform het programma van eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel 
Leijvennen worden aangelegd. Een groot deel van de doelsoorten betreffen amfibieën.  De 
inrichting van het landgoed zal voldoen aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soortgroep. 
Hierdoor zal het leefgebied voor deze soorten worden geoptimaliseerd. Bij eventuele 
verleggingen dient ten alle tijden wel de zorgplicht in acht te worden genomen. 
 
Tijdens het veldbezoek zijn een paar groot koolwitjes waargenomen. De habitateisen van 
beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatiespecifiek en gebonden aan zeer 
bijzondere biotopen. Iedere soort is afhankelijk van een bepaald habitat. Deze habitats (met 
name heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, rottende eiken) liggen niet in het 
plangebied. De agrarische gronden (maislanden) kennen een hoge betredings- en 
onderhoudsfrequentie. De overige deelgebieden herbergen een grotere natuurwaarde, maar 
bieden niet de habitats die in het Natura 2000-gebied aanwezig zijn.  
 
Zoals aangegeven zal de inrichting van het landgoed conform het programma van eisen en 
randvoorwaarden EVZ en beekherstel Leijvennen worden aangelegd. Een van de doelsoorten 
betreft het bont dikkopje en Weidebeekjuffer. De inrichting van het landgoed zal voldoen aan 
de gestelde inrichtingscriteria voor deze soorten Hierdoor kunnen andere beschermde insecten 
(ongewervelde) meeliften in beschikbaar leefgebied. 
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Met de realisatie van een landgoed zal de Oude Leij worden omgelegd. Dit betreft een geschikt 
leefgebied voor vissen, zoals o.a. de grote modderkruiper. Zoals aangegeven zal de inrichting 
van het landgoed conform het programma van eisen en randvoorwaarden EVZ en beekherstel 
Leijvennen worden aangelegd. Een groot deel van de doelsoorten betreffen vissen.  De 
inrichting van het landgoed zal voldoen aan de gestelde inrichtingscriteria voor deze soortgroep. 
Hierdoor zal het leefgebied voor deze soorten worden geoptimaliseerd. Bij eventuele 
verleggingen dient ten alle tijden wel de zorgplicht in acht te worden genomen. Nadelige 
effecten op deze flora en fauna worden op de volgende manier voorkomen:  

 Werkzaamheden starten in het droge en een klein dammetje aangrenzend aan de 
watergang tijdens de werkzaamheden in stand houden, zie onderstaand figuur 
(hiermee wordt voorkomen dat er al direct tijdens de werkzaamheden water vanuit de 
bestaande watergang het nieuwe deel in stroomt en dat het water in de bestaande 
watergang vertroebeld wordt);  

 als de graafwerkzaamheden van de nieuwe watergang afgerond zijn, wordt als laatste 
het tussenliggende dammetje verwijderd door het weg te graven/schuiven richting het 
nieuw gegraven deel (dergelijke werkzaamheden kunnen het hele jaar plaatsvinden, 
omdat er geen verstoring van het watermilieu plaatsvindt). 
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FOTO’S PLANGEBIED (VELDINVENTARISATIE D.D. 11 MEI 2016) 
 



 
 

   

 
 
 

  

  

  

  



 
 

   

 

  

  

  

  



 
 

   

BIJLAGE 2 
 
 
SOORTENBESCHERMING BIJ RUIMTELIJKE INGREPEN 



 
 

   

Wetgeving soortenbescherming 

 
De Wet natuurbescherming (Wnb) kent drie beschermingsregimes met hun eigen 
verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels, in 
totaal ruim 700 soorten, zijn beschermd met uitzondering van exoten (die hier ook kunnen 
broeden, zoals de nijlgans) en verwilderde soorten (zoals soepganzen, -eenden, -duiven). 
Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd. Om af te 
mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere 

bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is; 
 Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang 

staan. De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn 
zoals volksgezondheid of openbare veiligheid; 

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

 
Voor een aantal handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van 
een provinciale verordening of een gedragscode. De verbodsbepalingen mogen niet overtreden 
worden, tenzij men een ontheffing kan krijgen (het zogenoemde ‘nee, tenzij-principe’). Bij het 
besluit of een afwijking van het verbod kan worden toegestaan, wordt evenwel niet naar de 
gevolgen van deze afwijking voor het individuele dier of plant gekeken, maar naar de gevolgen 
voor de instandhouding van de betrokken soort. 
 
Of dier- en plantensoorten wettelijk beschermd zijn of niet, te allen tijde geldt de zorgplicht. De 
zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild 
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. 
 
Onder de Wnb is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kan gebruik worden gemaakt van een 
vrijstelling (uitzondering op een wettelijk verbod). Een bekende en reeds in de praktijk 
toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. 
 
Stappenplan soortenbescherming 

 
Om te bepalen of voor de ruimtelijke ingreep een ontheffing benodigd is of dat gebruik 
gemaakt kan worden van een vrijstelling, kan een stappenplan worden doorlopen. Het schema 
van het stappenplan is hierna opgenomen en bestaat uit vier te doorlopen stappen; 
 
1. De bepalingen van de Wet natuurbescherming zijn alleen van toepassing als op of rondom 

de locatie waar de ruimtelijke ingreep plaats vindt beschermde planten en/of dieren 
voorkomen of als zich daar hun nesten, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen bevinden. 
Middels een quickscan Natuurwetgeving wordt een eerste inventarisatie gemaakt op het 
eventueel voorkomen van beschermde soorten. Vanuit de quickscan kan het benodigd zijn 
om aanvullend onderzoek naar een specifieke soort(en) uit te voeren om vast te stellen of 
deze daadwerkelijk voor komen binnen het gebied. Bij het voorkomen van beschermde 
soorten kan een ontheffing benodigd zijn (stap 2); 
 



 
 

   

2. Bij het voorkomen van beschermde soorten binnen het plangebied dient getoetst te 
worden of de ruimtelijke ontwikkeling handelingen met zich meebrengt waar mee 
verbodsbepalingen worden overtreden. Verstoring van vogels is niet verboden indien de 
verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort (artikel 3.1 lid 4 en 5). Het verbod om dieren opzettelijk te 
doden of te vangen en het verbod om vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 
opzettelijk te beschadigen of vernielen, is niet van toepassing op de bosmuis, huisspitsmuis 
of veldmuis, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of 
roerende zaken bevinden (artikel 3.10 lid 3). Soms zijn er maatregelen mogelijk waarmee 
voorkomen kan worden dat door het verrichten van een handeling de verbodsbepalingen 
worden overtreden. Indien er een verbodsbepaling wordt overtreden moet stap 3 worden 
doorlopen; 
 

3. Voor een aantal handelingen zijn in de wet uitzondering gemaakt. De wet biedt voor 
bepaalde handelingen voorzieningen (provinciale verordening en gedragscodes) waarmee 
vrijstellingen kunnen worden vastgesteld. Ook kan er sprake zijn van een vrijstelling als de 
handeling is opgenomen in een beheerplan voor een Natura 2000-gebied of programma in 
het kader van een programmatische aanpak. Provinciale staten kunnen vrijstelling verlenen 
van de verbodsbepalingen. In de verordening of regeling staat aangegeven voor welke 
verbodsbepalingen, voor welke handelingen en voor welke soorten de vrijstelling geldt. 
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling 
van de verbodsbepalingen mogelijk zijn als er gehandeld wordt conform een goedgekeurde 
gedragscode. Het kan gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of 
onderhoud, bestendig gebruik en ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Indien er geen 
vrijstelling op de ruimtelijke ingreep geldt, moet stap 4 worden doorlopen; 

 
4. Indien er geen maatregelen mogelijk zijn om het overtreden van de verbodsbepaling te 

voorkomen en geen vrijstelling geldt, is een ontheffing van de verbodsbepaling benodigd. 
Een ontheffing wordt aangevraagd door de initiatiefnemer, waarna een besluit over de 
aanvraag wordt genomen door het bevoegd gezag. Voor locatie gebonden ingrepen die 
onder de WABO vallen (zoals kappen, bouwen van een woning) kan bij de aanvraag voor 
een ontheffing worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning. Voor initiatieven die niet 
vallen binnen de activiteiten van een omgevingsvergunning (zoals activiteiten uit de 
Waterwet, mijnbouw) geldt dat een aparte ontheffing soortenbescherming moet worden 
aangevraagd. Aanvragen moeten in ieder geval vergezeld gaan van een 
projectbeschrijving, een ecologische gebiedsinventarisatie en van een effectstudie, waarin 
de gevolgen van de handeling op de staat van instandhouding van de soorten beschreven 
zijn. Bij de beoordeling van de ontheffing dient na de volledigheidstoets de volgende 
vragen beantwoordt te zijn om een positief besluit te kunnen nemen: 
 Zijn er andere bevredigende oplossingen mogelijk? 
 Is er sprake van een wettelijk belang? 
 Kan de staat van instandhouding gegarandeerd worden? 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

Schema stappenplan soortenbescherming 
(bron: Ministerie van Economische Zaken, versie 1.3, decemember 2016) 
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GEGEVENS QUICKSCANHULP 



Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering
uit de NDFF.
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand

Alpenwatersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bastaardkikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bruine kikker Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Gewone pad Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Kleine watersalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

Vinpootsalamander Amfibieën wnb-andere soorten 0 - 1 km

gentiaanblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 0 - 1 km

grote vos Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bosbeekjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Hazelworm Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Levendbarende hagedis Reptielen wnb-andere soorten 0 - 1 km

Dennenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Bunzing Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Eekhoorn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Egel Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Haas Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Huisspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Konijn Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Myotis sp. indet. Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Ree Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Steenmarter Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Vos Zoogdieren wnb-andere soorten 0 - 1 km

Boomkikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km

Heikikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km

Kamsalamander Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km

Poelkikker Amfibieën wnb-hrl 0 - 1 km

Drijvende waterweegbree Vaatplanten wnb-hrl 0 - 1 km

Franjestaart Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Laatvlieger Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Rosse vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Watervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 0 - 1 km

Boomvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Buizerd Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Gierzwaluw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Havik Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Huismus Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Kerkuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Ooievaar Vogels wnb-vrl 0 - 1 km
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Ransuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Roek Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Slechtvalk Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Sperwer Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Steenuil Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Wespendief Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Zwarte Wouw Vogels wnb-vrl 0 - 1 km

Vuursalamander Amfibieën wnb-andere soorten 1 - 5 km

Beekrombout Insecten-Libellen wnb-andere soorten 1 - 5 km

Blaasvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 1 - 5 km

Aardmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Dwergmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Dwergspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Ondergrondse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Rosse woelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Veldmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Wezel Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

Wild zwijn Zoogdieren wnb-andere soorten 1 - 5 km

teunisbloempijlstaart Insecten-Macronachtvlinders wnb-hrl 1 - 5 km

Muurhagedis Reptielen wnb-hrl 1 - 5 km

Baardvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Meervleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 1 - 5 km

Oehoe Vogels wnb-vrl 1 - 5 km

kleine ijsvogelvlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 5 - 10 km

Knolspirea Vaatplanten wnb-andere soorten 5 - 10 km

Grote modderkruiper Vissen wnb-andere soorten 5 - 10 km

Boommarter Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Das Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Hermelijn Zoogdieren wnb-andere soorten 5 - 10 km

Rugstreeppad Amfibieën wnb-hrl 5 - 10 km

Gevlekte witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 5 - 10 km

Kruipend moerasscherm Vaatplanten wnb-hrl 5 - 10 km

Meerkikker Amfibieën wnb-andere soorten 10 - 25 km

bruine eikenpage Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

grote parelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

grote weerschijnvlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

veldparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

zilveren maan Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 10 - 25 km

Hoogveenglanslibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Kempense heidelibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Speerwaterjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Ringslang Reptielen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Berggamander Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km
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Dreps Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Glad biggenkruid Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Grote leeuwenklauw Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Kartuizer anjer Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Karwijselie Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Kluwenklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Kranskarwij Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Muurbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Schubvaren Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Wilde averuit Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Wolfskers Vaatplanten wnb-andere soorten 10 - 25 km

Beekprik Vissen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Kwabaal Vissen wnb-andere soorten 10 - 25 km

Damhert Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Gewone bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Tweekleurige bosspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Waterspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Woelrat Zoogdieren wnb-andere soorten 10 - 25 km

Knoflookpad Amfibieën wnb-hrl 10 - 25 km

pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-hrl 10 - 25 km

Rivierrombout Insecten-Libellen wnb-hrl 10 - 25 km

Sierlijke witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 10 - 25 km

Gladde slang Reptielen wnb-hrl 10 - 25 km

Houting Vissen wnb-hrl 10 - 25 km

Bever Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Bosvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren wnb-hrl 10 - 25 km

iepenpage Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km

kommavlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km

spiegeldikkopje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 25 - 50 km

Vliegend hert Insecten-Kevers wnb-andere soorten 25 - 50 km

Gevlekte glanslibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km

Gewone bronlibel Insecten-Libellen wnb-andere soorten 25 - 50 km

Brede wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Groot spiegelklokje Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Grote bosaardbei Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Kleine wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Naakte lathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Naaldenkervel Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Ruw parelzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Schubzegge Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Stijve wolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km

Wilde ridderspoor Vaatplanten wnb-andere soorten 25 - 50 km
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Edelhert Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km

Gewone zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km

Molmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 25 - 50 km

Vroedmeesterpad Amfibieën wnb-hrl 25 - 50 km

Tonghaarmuts Blad-enLevermossen wnb-hrl 25 - 50 km

Gaffellibel Insecten-Libellen wnb-hrl 25 - 50 km

Groene glazenmaker Insecten-Libellen wnb-hrl 25 - 50 km

Zandhagedis Reptielen wnb-hrl 25 - 50 km

Groenknolorchis Vaatplanten wnb-hrl 25 - 50 km

Platte schijfhoren Weekdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Ingekorven vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Noordse woelmuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Otter Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Vale vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 25 - 50 km

Europese rivierkreeft Geleedpotigen-Insecten wnb-andere soorten 50 - 100 km

aardbeivlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

bosparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

bruin dikkopje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

duinparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

kleine heivlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

sleedoornpage Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 50 - 100 km

Adder Reptielen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Akkerboterbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Akkerdoornzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Akkerogentroost Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Bergnachtorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Blauw guichelheil Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Bokkenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Bosdravik Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Brave hendrik Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Bruinrode wespenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Echte gamander Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Franjegentiaan Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Getande veldsla Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Gladde zegge Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Groene nachtorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Groensteel Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kalkboterbloem Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kalketrip Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kleine ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Kleine schorseneer Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Knollathyrus Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Korensla Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km
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Moerasgamander Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Pijlscheefkelk Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Roggelelie Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Rood peperboompje Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Rozenkransje Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Smalle raai Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Spits havikskruid Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Stofzaad Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Tengere distel Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Tengere veldmuur Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Trosgamander Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Vliegenorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Wilde weit Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Zandwolfsmelk Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Zinkviooltje Vaatplanten wnb-andere soorten 50 - 100 km

Beekdonderpad Vissen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Elrits Vissen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Gestippelde alver Vissen wnb-andere soorten 50 - 100 km

Eikelmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km

Grijze zeehond Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km

Grote bosmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km

Veldspitsmuis Zoogdieren wnb-andere soorten 50 - 100 km

Geelbuikvuurpad Amfibieën wnb-hrl 50 - 100 km

Geel schorpioenmos Blad-enLevermossen wnb-hrl 50 - 100 km

donker pimpernelblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-hrl 50 - 100 km

Gestreepte waterroofkever Insecten-Kevers wnb-hrl 50 - 100 km

Oostelijke witsnuitlibel Insecten-Libellen wnb-hrl 50 - 100 km

Dikkopschildpad Reptielen wnb-hrl 50 - 100 km

Atlantische steur Vissen wnb-hrl 50 - 100 km

Bechsteins vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Brandts vleermuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Bruinvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Bultrug Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Dwergvinvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Gewone dolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Gewone vinvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Griend Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Hamster Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Hazelmuis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Narwal Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Potvis Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Tuimelaar Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km

Wilde kat Zoogdieren wnb-hrl 50 - 100 km
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veenbesblauwtje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

veenbesparelmoervlinder Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

veenhooibeestje Insecten-Dagvlinders wnb-andere soorten 100 - 250 km

Donkere waterjuffer Insecten-Libellen wnb-andere soorten 100 - 250 km

Breed wollegras Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Geplooide vrouwenmantel Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Gevlekt zonneroosje Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Honingorchis Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Lange zonnedauw Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Liggende ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Scherpkruid Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Steenbraam Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Veenbloembies Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Vroege ereprijs Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

Zweedse kornoelje Vaatplanten wnb-andere soorten 100 - 250 km

grote vuurvlinder Insecten-Dagvlinders wnb-hrl 100 - 250 km

Noordse winterjuffer Insecten-Libellen wnb-hrl 100 - 250 km

Kemps zeeschildpad Reptielen wnb-hrl 100 - 250 km

Gestreepte dolfijn Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km

Witsnuitdolfijn Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km

Wolf Zoogdieren wnb-hrl 100 - 250 km
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BIJLAGE 4 
 
 
AERIUS-BEREKENING 
 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RryR8fTF1ksj (06 april 2017)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AGEL adviseurs  Riel

Activiteit Omschrijving

Landgoed Rielsedijk

Datum berekening Rekenjaar

06 april 2017, 12:04 2017

Rekeninstellingen

Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 14,81 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

- -

Situatie 1

-

Toelichting Realisatie van 6 woningen.

RryR8fTF1ksj (06 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam 4 woningen
Locatie (X,Y) 130454, 393012
Uitstoothoogte 9,0 m
Oppervlakte 0,4 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,006 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 8,70 kg/j

Naam 2 woningen
Locatie (X,Y) 130253, 392974
Uitstoothoogte 9,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,003 MW
Temporele
variatie

Continue emissie

NOx 4,30 kg/j

RryR8fTF1ksj (06 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Berekening voor
eigen gebruik
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Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 130233, 392858
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 130402, 393226
Uitstoothoogte 2,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NOx 1,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 24,0 NOx
NH3

1,28 kg/j
< 1 kg/j

RryR8fTF1ksj (06 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_a9b5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RryR8fTF1ksj (06 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1
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BIJLAGE 6 

AERIUS-BEREKENING 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

green2live Rielsedijk, x Goirle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

AERIUS landgoed Leijvdennen Re8NyVqfkPq1

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

31 oktober 2019, 10:20 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 3,86 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting emissie 2020: bouw woningen, beekherstel en aanleg landgoed

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Beekkavel bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Venkavel bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Boskavel bouwverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Beekherstel grondverzet
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 2,33 kg/j

Beekherstel verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

Landgoed grondverzet
Mobiele werktuigen | Landbouw

- 1,12 kg/j

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 3/9



Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Landgoed aanleg verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Beekkavel bouwverkeer
Locatie (X,Y) 130395, 393156
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 480,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Venkavel bouwverkeer
Locatie (X,Y) 130400, 393174
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 480,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Boskavel bouwverkeer
Locatie (X,Y) 130407, 393231
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 480,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Beekherstel grondverzet
Locatie (X,Y) 130110, 393075
NOx 2,33 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

grondverzet 2.000 NOx 2,33 kg/j

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Beekherstel verkeer
Locatie (X,Y) 130052, 393200
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 100,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Landgoed grondverzet
Locatie (X,Y) 130522, 393024
NOx 1,12 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

grondverzet aanleg
landgoed

960 NOx 1,12 kg/j

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1
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Naam Landgoed aanleg verkeer
Locatie (X,Y) 130405, 393217
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 120,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 4,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

Re8NyVqfkPq1 (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RfXvwao5e17C (31 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

green2live Rielsedijk, x Goirle

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

AERIUS landgoed Leijvennen RfXvwao5e17C

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

31 oktober 2019, 10:25 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 2,17 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting emissie 2021: verkeer woningen

RfXvwao5e17C (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Beekkavel verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Venkavel verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

Boskavel verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RfXvwao5e17C (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Beekkavel verkeer
Locatie (X,Y) 130395, 393156
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Venkavel verkeer
Locatie (X,Y) 130400, 393174
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam Boskavel verkeer
Locatie (X,Y) 130407, 393231
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 12,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RfXvwao5e17C (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RfXvwao5e17C (31 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Samenvatting 

Twee eigenaren van landbouwgrond in het plangebied van nieuw landgoed Leijvennen hebben begin 
2016 Green2live gevraagd te bekijken of er alternatieve mogelijkheden zijn voor het agrarisch gebruik 
van hun eigendommen: de opbrengst uit het agrarisch gebruik stagneerde al jaren en men voorzag in 
de toekomst verdere beperkingen in het gebruik vanwege de ligging nabij Natura 2000 gebied Regte 
Heide – Riels Laag en de (toekomstige) uitbreiding van de beschermingszone Waterwingebied 
Gilzerbaan. 

Het plangebied voor het nieuwe landgoed Leijvennen is gelegen in de gemeente Goirle ten oosten van 
de kern Riel, ten zuiden van de Rillaersebaan. Aan de uiterste zuidkant wordt het gebied begrensd door 
het Natura2000 gebied Regte-Heide Riels Laag. Het plangebied wordt doorsneden door een tweetal 
(half verharde-) paden. 
Aan de westzijde in het plangebied ligt de beek de Oude Leij. Deze kleine beek heeft een dusdanig 
beperkte afvoer dat van substantiële erosie en/of meanderen nooit sprake is geweest: de ligging is in 
de loop van de eeuwen niet echt veranderd.   

De geologische opbouw en bodemsoort geven, in combinatie met de grondwaterstand een duidelijke 
ordening binnen het plangebied: er is en grote afwisseling tussen droge- en natte delen. Tevens zijn er 
historische gegroeide hoogteverschillen. Door menselijke ingrepen (egalisering en een eenvormig 
gebruik ten behoeve van de landbouw) zijn deze elementen echter niet meer goed herkenbaar in het 
landschap.  
Het half verharde pad Rielsedijk, centraal van noord naar zuid in het plangebied gelegen, heeft een 
hoge cultuurhistorische waarde: aantasting is niet wenselijk, versterking ervan juist wel.  
De gronden ten oosten van het (smalle-) beekdal van de Oude Leij zijn tot in de 20e eeuw bezet geweest 
met heidevelden en houtopstanden. Waarschijnlijk waren deze gronden te droog en arm om op 
éénvoudige wijze om te zetten naar agrarische grond. 
Het gebied kent nu nog voornamelijk een agrarische functie in de vorm van landbouw. De percelen 
worden overwegend gebruikt voor het planten van maïs. Enkele percelen zijn volledig beplant met 
bosachtige opstanden. 

Het plangebied ligt ten noorden van de Regte Heide en is onderdeel van het passtuk de Katsbogte, een 
scharnierplek binnen de gemeente, met een rijke historie, maar nu verrommeld. Door de lage ligging 
kan dit gebied water vasthouden en hiermee de kweldruk op de Regte Heide vergroten en verdroging 
van de heide tegengaan. Kwel gerelateerde natuur en waterbergingen kunnen ontwikkeld worden in 
combinatie met een economische drager. 

Het gebied was oorspronkelijk een fraai coulisselandschap met overgangen van nat naar droog, open 
naar gesloten. Door vermenging van functies binnen het gebied (agrarisch, verkeer) zijn deze kwaliteiten 
in de loop der jaren sterk achteruitgegaan.    
Bij de herinrichting van het gebied zullen met name deze overgangen van nat naar droog en van open 
naar gesloten zoveel mogelijk terug worden gebracht en geaccentueerd in het landschap. De te 
realiseren nieuwe natuur moet aansluiten bij deze kernkwaliteiten.  

Geadviseerd wordt om waar mogelijk de nutriënten rijke toplaag te verwijderen, met name op de open 
delen en in de directe omgeving van vennen. Deze toplaag kan vervolgens worden gebruikt in nieuw 
aan te planten bos. Door deze actieve verschraling in combinatie met het aanbrengen van subtiele 
hoogteverschillen ontstaat een zeer gradiëntrijke oppervlakte waar nat en droog, open en gesloten 
elkaar continue afwisselen.  

Het plangebied kent harde grenzen tussen bos en open delen. Om de ecologische waarde van deze 
overgangen te verhogen, wordt voorgesteld om deze te verzachten, waarbij op veel plaatsen een kern- 
mantel- zoomvegetatie wordt gerealiseerd. Dergelijke bosranden kennen doorgaans een grote 
biodiversiteit: de mantel vormt een habitat voor vogels, de zoom zorgt voor schuilgelegenheid en 
voedsel voor vlinders en insecten. 



 

 nieuw landgoed Leijvennen  beeldkwaliteit landschap & bebouwing 
inrichtingsplan, onderhoud & beheer 

     pagina   7 

Als onderdeel van de te realiseren nieuwe natuur wordt een ontbrekende schakel in de Ecologische 
Verbindingszone in het plangebied (300 meter) gerealiseerd.  
Op verzoek van het Waterschap zal tevens over de gehele lengte van de Oude Leij binnen het 
plangebied (700 meter) beekherstel plaatsvinden. De ecologische kwaliteiten van de beek en de 
omgeving ervan zullen hiermee substantieel toenemen.  
Voor het vormgeven van het beekherstel is een separate procedure noodzakelijk in het kader van de 
Waterwet. De wijziging van het bestemmingsplan voor het nieuwe landgoed Leijvennen is hiervoor 
eveneens nodig. 

Met de realisatie van het nieuwe landgoed Leijvennen wordt een bijdrage geleverd aan het robuuster 
maken van het Nationaal Natuur Netwerk en de Ecologische Verbindingszone langs de Oude Leij. Met 
de voorgenomen planontwikkeling neemt de natuurwaarde substantieel toe en wordt versterkt. In totaal 
wordt ruim acht hectare nieuwe natuur gerealiseerd. 

Het nieuwe landgoed wordt een plek waar de natuur de overhand heeft. Twee toegangspoorten 
markeren de toegang ervan. Een centraal gelegen grote eik markeert de bij elkaar gelegen 
erftoegangen. Architectuur komt op de tweede plaats, ondergeschikt aan de overheersende natuur. 

Verborgen achter de landschappelijke coulissen komen nieuwe gebouwen tevoorschijn, als 
hoogwaardige ‘architectuur-incidenten’. Ze zijn integraal ontworpen met de kwaliteiten van het 
landschap en hebben de allure die past bij het landgoed. De samenhang tussen de drie woningen komt 
voort uit hun relatie met het coulisselandschap en de eigentijdse toepassing van traditionele archetypen 
en materialen. Hun verschijningsvorm verschilt juist ten opzichte van elkaar, wat benadrukt dat het gaat 
om incidenten, ondergeschikt aan de groene omgeving. 

De architectuur komt voort uit de kwaliteiten in het landschap, waardoor ze elkaar versterken en meer  
worden dan de som der delen. Dichtbegroeide delen afgewisseld met open plekken, waarachter soms 
woonerven opdoemen, zorgen voor een aantrekkelijk coulisselandschap dat met de beweging mee 
verandert. Het ontwerp speelt hier op in. 
De maat en uitstraling van de architectuur onderscheiden zich van woningen in het aangrenzende 
landelijk gebied. Ze zijn een hoogwaardige, eigentijdse voortzetting van herkenbare elementen uit meer 
traditionele architectuur. 
Hoogwaardige materialen worden gebruikt die mooi verouderen, op eigentijdse wijze zijn toegepast. 
Materialen en kleuren die de groene omstandigheden verdragen en weerspiegelen. Nooit in hard 
contrast met de natuur. 
De ontwerpen gaan bewust om met gebruik van energie, water en grondstoffen. Ze streven naar 
energie-neutrale, zelfvoorzienende woningen. Waar mogelijk wordt ook het landschap ingezet ten 
gunste van het milieu, zoals bijvoorbeeld een natuurlijke afvalwaterzuivering. 

Op basis van de landgoederenregeling van de Provincie Noord-Brabant en als economische drager 
voor de herinrichting van het plangebied worden drie bouwlocaties aangewezen: de Beekkavel, de 
Venkavel en de Boskavel. Om een goede inpassing en hoogwaardige vormgeving van het landgoed en 
de bebouwing te garanderen is een beeldkwaliteitsplan van zowel het landschap als de bebouwing 
vastgesteld. Iedere kavel heeft een eigen signatuur meegekregen, waarmee de inpassing in het 
landschap en de ruimtelijke context van de nieuwe bebouwing op een hoogwaardige wijze zullen worden 
vormgegeven. 

Dit beeldkwaliteitsplan is het toetsingskader voor de inrichting van het plangebied en voor de 
bouwplannen op de drie kavels in het nieuwe landgoed Leijvennen. Het beeldkwaliteitsplan brengt naar 
voren wat bepalend is voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en welke waarden door de 
landgoedontwikkeling op deze locatie worden versterkt dan wel hoe eventuele aantasting wordt 
voorkomen. 
Het beeldkwaliteitsplan zal als bijlage bij het bestemmingsplan landgoed Leijvennen aan de Raad ter 
vaststelling worden voorgelegd. Hiermee vormt het beeldkwaliteitsplan het toetsingskader voor de 
toekomstige ruimtelijke inrichting en bebouwing van het nieuwe landgoed. 
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De realisatie van dit landgoed vindt plaats in het kader van de landgoederenregeling van de Provincie 
Noord-Brabant. De te realiseren woningen dragen bij aan de financiële haalbaarheid van het 
landgoedinitiatief. Met de verkoop van de bouwkavels kunnen de kosten voor waardedaling van de 
landbouwgrond, bouwrijp maken van de bouwkavels, plankosten en de inrichtingskosten van de bossen, 
graslanden en landschapselementen worden gefinancierd.  

De kosten voor het realiseren van de nieuwe natuur zijn gebaseerd op landelijk bekende normen en 
ervaringsgegevens van terrein beherende organisaties.  
De verplichting om in de aanleg en onderhoud van de (nieuwe-) natuur te voorzien is vastgelegd in de 
regels van het bestemmingsplan en wordt tevens vastgelegd in een privaatrechtelijke samenwerkings-
overeenkomst (een zgn. kwalitatieve verplichting) tussen de initiatiefnemer en de gemeente Goirle. Bij 
verkoop van bouwkavels gaan deze verplichtingen over op de opvolgende eigenaren.  

De toekomstige eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het landgoed. 
Om een deskundig en éénduidig beheer van het landgoed te kunnen garanderen, ook op de langere 
termijn, worden de eigenaren verplicht zich bij het onderhoud en beheer te laten bijstaan door een 
deskundige natuur- en terrein beherende organisatie (bijvoorbeeld het Brabants Landschap als 
eigenaar van het aangrenzende Natura 2000 gebied Regte Heide - Riels Laag).

Met de realisatie van het nieuwe landgoed Leijvennen wordt een ecologisch- en landschappelijk 
hoogwaardig en aantrekkelijk gebied gecreëerd. De toe te voegen wandel- en fietspaden maken het 
landschap weer toegankelijk en versterken daarmee de belevingswaarde voor omwonenden en 
passanten. 
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Inleiding 

Twee eigenaren van landbouwgrond in het plangebied van nieuw landgoed Leijvennen hebben begin 
2016 Green2live gevraagd te bekijken of er alternatieve mogelijkheden zijn voor het agrarisch gebruik 
van hun eigendommen: de opbrengst uit het agrarisch gebruik stagneerde al jaren en men voorzag in 
de toekomst verdere beperkingen in het gebruik vanwege de ligging nabij Natura 2000 gebied 
Regte Heide – Riels Laag en de (toekomstige) uitbreiding van de beschermingszone 
Waterwingebied Gilzerbaan. 

In 2016 is het idee voor de realisatie van een landgoed op de locatie besproken met de gemeente Goirle. 
Het nog toen ruwe idee past binnen de wensen van de gemeente m.b.t. het gebied zoals mede verwoord 
in de structuurvisie en het landschapsbeleidsplan: het creëren van een blijvende groene buffer tussen 
de kernen Riel en Goirle enerzijds en een groene zone ten noorden van het Natura 2000-gebied Regte 
Heide – Riels Laag anderzijds. Gezien de ligging tegen de kern Riel aan is het wenselijk dat het gebied 
mede fungeert als recreatief uitloopgebied voor dorpsbewoners.  

Green2live heeft daarop het initiatief genomen voor de realisatie van nieuw landgoed Leijvennen. Het 
bijna 16 hectare grote plangebied is gelegen in de gemeente Goirle, ten oosten van de kern Riel. Het 
College van Goirle heeft op 18 mei 2017 een positieve principe-uitspraak gedaan. In oktober 2017 is 
het voorontwerp bestemmingsplan gepubliceerd. Het ontwerp bestemmingsplan is op 2 mei 2019 
gepubliceerd.

De landgoedontwikkeling levert, mede door de afname van het agrarische gebruik en de toevoeging 
van ca. 8 hectare nieuwe natuur, een forse meerwaarde op voor natuur, recreatie en landschap. 

In deze publicatie wordt in hoofdstuk 2 een analyse gemaakt van het plangebied. Een schets van de te 
verwachten beeldkwaliteit van het landschap wordt weergegeven in hoofdstuk 3. Een gedetailleerde 
beschrijving van de te verwachten inrichting van het plangebied wordt beschreven in hoofdstuk 4. 
Hoofdstuk 5 schetst de beeldkwaliteit van de toe te voegen bebouwing. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 het 
beheer en onderhoud beschreven.  

Dit beeldkwaliteit plan bevat de noodzakelijke analyse, onderbouwing, detaillering en uitwerking van het 
plan voor nieuw landgoed Leijvennen en biedt daarmee concrete handvatten voor de realisatie ervan.   
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2 Plangebied 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Goirle ten oosten van de kern Riel, ten zuiden van de 
Rillaersebaan. Aan de uiterste zuidkant wordt het gebied begrensd door het Natura 2000 gebied 
Regte-Heide Riels Laag. 

Het plangebied wordt doorsneden door een tweetal (half verharde-) paden. Deze maken onderdeel uit 
van het plangebied, maar blijven ook in de toekomst in eigendom bij de gemeente Goirle.  

figuur 1: plangebied 

Het plangebied beslaat 15.79.70 ha. grond. Verwezen wordt naar paragraaf 4.1 voor een opsomming 
van de kadastrale percelen. 

Alle percelen zijn in eigendom bij de initiatiefnemer dan wel heeft initiatiefnemer een overeenkomst met 
de eigenaar gesloten om bij realisatie van het landgoed tot aankoop dan wel (mede-) gebruik over te 
kunnen gaan. 
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2.2 Geomorfologie, bodem en water 

2.2.1 Geomorfologie 

Sinds de aanvang van het Holoceen heeft er weinig erosie en sedimentatie plaatsgevonden waardoor 
het Pleistocene Brabantse landschap sindsdien nauwelijks is veranderd. Tijdens het Holoceen trad er 
een temperatuurstijging op. Dit maakte de ontwikkeling van gesloten bossen mogelijk. De afzettingen 
die in deze periode werden gevormd bestaan uit veen, beekafzettingen en stuifzand. 

Veengroei vond in hoofdzaak plaats in  
verlaten stroomgeulen en achter de door 
beekzand gevormde oeverwallen. Het  
veen is plaatselijk zandig en/of kleiig  
ontwikkeld. De beek afzettingen worden  
aangetroffen in de vorm van beekzand  
en beekleem. 

Volgens de Geomorfologische kaart1 bestaat 
het westelijke deel van het plangebied uit  
een dalvormige laagte, het oostelijke deel  
is met name een dekzandvlakte. Geheel  
oostelijk in het plangebied ligt nog een 
beekoverstromingsvlakte.  

figuur 2: plangebied op geomorfologie kaart 

2.2.2 Bodem 

De bodemkundige hoofdeenheid kan worden  
gekenmerkt als gooreerdgronden, leemarm en 
zwak lemig fijn zand en veldpodzolgronden,  
leemarm en zwak lemig fijn zand.  

De aan de westzijde in het plangebied  
gelegen beek de Oude Leij heeft een  
dusdanig beperkte afvoer dat van substantiële 
erosie en/of meanderen geen sprake is  
geweest. De ligging van de beek is in de  
loop van de eeuwen niet veranderd.   

figuur 3: plangebied op bodemkaart 

1 bron: Provincie Noord-Brabant, Atlas van Brabant 
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2.2.3 Grondwater 

figuur 4: uitsnede Wateratlas Provincie Noord-Brabant met plangebied 

In de wateratlas van de provincie Noord-Brabant wordt het plangebied aangeduid als gebied geschikt 
voor infiltratie. De freatische grondwaterstroming is noordelijk gericht. 

Het plangebied ligt in het grondwaterdeelgebied Centrale slenk. Binnen het plangebied komt een GHG1-
situatie voor van 20 tot 80 cm –mv. conform de wateratlas. Deze waarde is verkregen door een regionaal 
watermodel die gekalibreerd en gevalideerd is op basis van onder andere TNO-gegevens.  

Om grondwateroverlast te voorkomen, wordt gestreefd naar een bepaalde minimale ontwateringsdiepte 
bij een GHG-situatie. Voor bebouwing met kruipruimte wordt een ontwateringsdiepte van 0,70 m 
beneden maaiveld en 0,50 m beneden vloerpeil zonder kruipruimte. 
Ten oosten van de Oude-Leij is de waterscheiding tussen het stroomgebied van de Donge (Waterschap 
Brabantse Delta) en de Dommel (Waterschap de Dommel) gelegen. 

2.2.4 Conclusies & aanbevelingen vanuit geomorfologie, bodem en water 

De geologische opbouw en bodemsoort geven, in combinatie met het (ruwe-) beeld van de 
grondwaterstand een duidelijke ordening binnen het plangebied: er is en grote afwisseling tussen droge- 
en natte delen. Tevens zijn er historische gegroeide hoogteverschillen.  

Door menselijke ingrepen (egalisering en een eenvormig gebruik ten behoeve van de landbouw) zijn 
deze elementen echter niet meer goed herkenbaar in het landschap.  
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aanbeveling: 

“Speel in op de afwisseling in bodemsoort, hoogte en 
grondwaterstand binnen het plangebied en maak waar 
mogelijk deze verschillen weer zichtbaar en beleefbaar.” 
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2.3 Archeologie, cultuurhistorie en monumenten 

2.3.1 Archeologie 

De gemeente Goirle heeft geen specifiek beleid ten aanzien van de archeologische waarden van het 
grondgebied binnen de gemeente. Zij sluit aan bij de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW 2010, 
herziening 2016) van de provincie Noord-Brabant.  
De CHW geeft de meest recente erfgoedinformatie van het rijk, met archeologische en bouwkundige 
monumenten, met archeologische verwachtingswaarden en met beschermde stads- en dorpsgezichten. 

Uit navolgende uitsnede van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie blijkt dat het 
plangebied is gelegen binnen enkele cultuurhistorisch waardevolle gebieden. 

figuur 5: Cultuurhistorie en archeologische verwachtingskaart met het plangebied. 

Binnen een klein deel van het plangebied wordt de kans op het aantreffen van eventuele archeologische 
vondsten aannemelijk verwacht (middelhoge trefkans). De beoogde ontwikkelingen brengen diverse 
werkzaamheden in de ondergrond met zich mee, maar deze zijn volledig buiten het gebied met de 
middelhoge trefkans gelegen.  
Op het moment dat de ontwikkelingen binnen het gebied met een middelhoge trefkans worden 
gepositioneerd, dient middels een archeologisch verkennend onderzoek te worden onderzocht of er 
enige archeologische waarden binnen het gebied te verwachten zijn. 

Daarom is voor een deel van het plangebied de dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’ opgenomen. 
In de regels is bepaald dat bij graafwerkzaamheden een archeologisch onderzoek noodzakelijk is, 
waaruit moet blijken dat de archeologisch waarden van de gronden in voldoende mate worden veilig 
gesteld. Hierdoor zijn eventuele archeologische waarden in voldoende mate geborgd. 
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2.3.2 Cultuurhistorie & monumenten 

Het centraal door het plangebied lopende half verharde pad Rielsedijk heeft een hoge historisch 
geografische waarde2: het pad maakt onderdeel uit van een reeds in de vroege middeleeuwen 
bestaande route tussen ’s-Hertogenbosch en Antwerpen. “Een zandweg met laanbeplanting en 
aangrenzend een kleine bos met eik, els, berk, Amerikaans krentenboompje, sporkehout, kers, wilde 
lijsterbes en wilde kamperfoelie 1850-1920”3. 

Binnen het plangebied of in de directe invloedsfeer zijn geen monumenten gelegen. 

2.3.3 Conclusie en aanbevelingen vanuit archeologie, cultuurhistorie en monumenten 

Een zeer klein deel van het plangebied heeft ene middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Bij 
ingrepen in dit deel van het plangebied is nader archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Het half verharde pad centraal door het plangebied heeft een hoge cultuurhistorische waarde; 
aantasting is niet wenselijk, versterking ervan juist wel. 

aanbeveling: 

“Versterk waar mogelijk de historische laanstructuur van 
de Rielsedijk en maak deze daarmee weer beter 
beleefbaar.”    

2.4 Bewoningsgeschiedenis, het recentere verleden en huidig gebruik 

2.4.1 Bewoningsgeschiedenis Goirle & Riel 

De gemeente Goirle heeft een oppervlakte van ruim 2.544 ha en wordt begrensd door de gemeenten 
Alphen en Chaam, Tilburg, Hilvarenbeek en Ravels (B). De naam Goirle is samengesteld uit de woorden 
"goer" (goir) en "loo". Het eerste betekent moeras of drassige grond, het tweede bos of open plek in het 
bos. Als plaatsnaam wordt Goirle voor het eerst genoemd in een charter uit 1298, waarin sprake is van 
de Ludensvoirt te Goirle. Voorts wordt de naam gebruikt in een oorkonde uit 1312 betreffende het goed 
Ter Loo op Abcoven aan de Leij en in een charter van 1315 als het goed Ter Venne genoemd wordt.  

Opgravingen die zijn gedaan bij de afbraak van de oude parochiekerk in 1896, toonden de aanwezigheid 
van een kerkje in de 12e eeuw. In die tijd maakte het kleine kerkdorpje deel uit van de heerlijkheid 
Tilburg. Reeds in 1795 bestonden er plannen om Goirle van Tilburg te scheiden, maar hiertegen werd 
door beide plaatsen geprotesteerd. Pas in 1803 werd Goirle een zelfstandige gemeente. De gemeente 
bestaat uit de kernen Goirle, Riel en het gehucht Breehees. 

2 bron: CHW-kaart Noord-Brabant, 2010, herziening 2016 
3 bron: Provincie Noord-Brabant, Archeologische landschappen (Provinciaal cultuurhistorisch belang) - Dekzandeiland Alphen- 
Baarle, CHW code ALS12 
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figuur 6: historische kaart 1850 

Het dorp Riel is samengesteld uit de gehuchten Brakel, Zandeind en de dorpskom of Kerkeind. Brakel 
is daarvan het oudste buurtschap, waar al in de prehistorische en Romeinse tijd bewoners gevestigd 
waren. Zo zijn in 1840 op de heide onder Brakel meer dan 50 urnen opgegraven.  

Riel is een typisch Brabants esdorp. De dorpen zijn hier niet, zoals in Drenthe, concentrisch van vorm, 
maar langgerekt. Deze zogenaamde kransakkerdorpen breidden zich uit naarmate de beschikbare 
bouwgrond rondom de akkers vol raakte. Nieuwe vestigingen vonden dan wat verderop aan de 
kronkelige weg rondom de akkers plaats. Dit nederzettingspatroon is in Riel goed bewaard gebleven.  

Een bijzonderheid is dat de eerste ontginningsactiviteiten hier al in de 7e eeuw moeten hebben 
plaatsgevonden. De blokvormige verkaveling, waarbij akkers door hagen en houtwallen omringd werden 
om het vee te weren, is in Riel nog steeds te herkennen. In de eeuwen vóór het gebruik van kunstmest 
werden de akkers vruchtbaarder gemaakt door er zoden op te leggen die met dierlijke mest waren 
vermengd. Dit verklaart het holle, hoge karakter van de oude akkers. 

Tot in de Vroege Middeleeuwen is de invloed van de mens op het landschap niet noemenswaardig 
geweest. Vanaf de Vroege Middeleeuwen groeien nederzettingen uit tot de voorgangers van de huidige 
dorpen en steden in dit deel van Brabant. Vanaf de Late Middeleeuwen werden onder invloed van een 
sterke bevolkingsdruk nieuwe, minder gunstige gronden ontgonnen, zoals de kleinere en geïsoleerd 
gelegen, minder vruchtbare gronden (de zogenaamde kampontginningen) en de lager gelegen gronden 
(broekgronden), grenzend aan de oude akkercomplexen. Uit historische kaarten is af te leiden dat oude 
bouwlanden dicht bij de dorpen en gehuchten zijn gelegen. 

De meeste boerderijen ter plaatse dateren overigens uit het einde van de 19e eeuw, omdat bij een grote 
brand in 1877 vele hoeven verloren gingen. Riel maakte deel uit van de heerlijkheid Hilvarenbeek, maar 
lag echter daarvan gescheiden door het grondgebied van Goirle. 
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2.4.2 Het recentere verleden 

figuur 7 en 8: historische kaarten 1900 en 1920 

De eerste kleinere ingrepen in het plangebied dateren van kort na 1900: ten behoeve van de 
plaggenbemesting werd grond plaatselijk ontgrond. Ten behoeve van de akkerbouw werd het landschap 
op andere plekken geëgaliseerd waarbij grond van de ruggen in de dalen is geschoven. 

De gronden ten oosten van het (smalle-) beekdal van de Oude Leij zijn echter tot ver in de 20e eeuw 
bezet geweest met heidevelden en houtopstanden. Waarschijnlijk waren deze gronden te droog en arm 
om op éénvoudige wijze om te zetten naar agrarische grond4.  

figuur 9: historische kaart 1930 

4 geomorfologische-, bodem- en grondwatertrappenkaart passen bij dit beeld; 
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2.4.3 Huidig gebruik 

Het plangebied bevindt zich ten noorden van de Rielsedijk te Goirle en is in de huidige situatie, met 
uitzondering van een kleine schuur, volledig onbebouwd. Het gebied ligt ingesloten tussen de dorpsrand 
van de kern Riel en de Oude Spoorbaan. De oostelijk van het plangebied gelegen Oude Spoorbaan 
betreft een voormalige dijk van de Spoorwegen.  

figuur 10: huidig gebruik in plangebied 

Het gebied kent voornamelijk een agrarische functie in de vorm van landbouw. De percelen worden 
overwegend gebruikt voor het planten van maïs. Enkele percelen zijn volledig beplant met een 
bosachtige beplanting. Verder zijn enkele wegen binnen het plangebied voorzien van laanbeplanting. 
Vanuit het verleden zijn enkele perceelgrenzen in het veld herkenbaar door de aanplant van 
houtopstanden. 

Het gebied rondom de beek ‘Oude Leij’ is voornamelijk ingericht als grasland of akkerbouwgronden. De 
beek is voornamelijk rechtlijnig van vorm; op het noordelijk gelegen perceel K217 is de beek ingericht 
als Ecologische Verbindingszone, waarbij enkele poelen, bosschages en een bescheiden meanderering 
van de Oude Leij aan het gebied zijn toegevoegd. 

Buiten het plangebied, met name aan de zuidzijde, liggen enkele grote woonpercelen met bebouwing 
in de vorm van landhuizen, paardenstallen, zwembaden en bijgebouwen. De bebouwing ligt verscholen 
in de bossen. 

Dwars door het plangebied loopt van noord naar zuid een half verhard pad, de Rielsedijk. Indien er 
werkzaamheden zijn gepland aan de brug over de Oude Leij c.q. de Rillaersebaan (zoals het geval in 
2018) doet het pad dienst als tijdelijke toegangsweg tot de kern Riel. Daarnaast wordt het pad beperkt 
gebruikt door omwonenden, een enkele dorpsbewoner en landbouwverkeer. Gezien de ligging wordt 
het pad regelmatig recreatief gebruikt door wandelaars en fietsers, echter is dit gebruik in zijn huidige 
vorm niet erg aantrekkelijk.   
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2.4.4 Conclusies en aanbevelingen n.a.v. het recentere verleden en huidig gebruik 

Bij een eventuele herinrichting van het centraal door het plangebied lopende pad dient er rekening te 
worden gehouden met een incidenteel functioneren ervan bij werkzaamheden op- of rondom de 
Rillaersebaan.  

Het plangebied heeft een recreatieve functie, echter het is voor omwonenden, wandelaars en fietsers 
geen aantrekkelijk en makkelijk toegankelijk gebied.   

aanbeveling: 

“Versterkt de recreatieve aantrekkelijkheid van het 
gebied door aanpassing van de Rielsedijk en aanleg van 
wandel- en fietspaden.” 
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2.5 Analyse van het huidige landschap & inrichting 

2.5.1 Positieve aspecten van de locatie 

figuur 11: een coulisselandschap met het prachtige beekdal van de Oude Leij, de statige Rielsedijk. 

figueren 12, 13 en 14: landelijke poorten, doorkijkjes en zandpaden. 
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2.5.2 Negatieve aspecten van de locatie 

figuur 15: verrommeling, faciliteiten ten behoeve van autoverkeer. 

figueren 16,17 en 18: pad Rielsedijk ongeschikt voor recreatief gebruik, verkeersmaatregelen, geen 
landelijke uitstraling. 

2.5.3 Conclusies en aanbevelingen over het huidige landschap & inrichting 

Het gebied was oorspronkelijk een fraai coulisselandschap met overgangen van nat naar droog, open 
naar gesloten. Door vermenging van functies binnen het gebied (agrarisch, verkeer) zijn deze kwaliteiten 
in de loop der jaren sterk achteruitgegaan.    

Het advies is om bij herinrichting van het gebied met name de overgangen van nat naar droog en van 
open naar gesloten zoveel mogelijk terug te brengen en te accentueren in het landschap: een 
coulisselandschap. De te realiseren nieuwe natuur moet aansluiten bij deze kernkwaliteiten.  
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Toe te voegen bebouwing is ondergeschikt aan dit overheersende landschap. Ingetogen vormgeving 
en gebruik van natuurlijke materialen zorgen ervoor dat de bebouwing op een bescheiden wijze in het 
landschap is ingebed.  

De solitaire Eik centraal op de driesprong is de spil van het gebied. De toe te voegen bebouwing is 
gesitueerd rondom deze driesprong. Een bank bij de eik markeert het centrale punt. 

Door het coulisselandschap worden recreatieve routes aangelegd: vanuit de kern Riel door het beekdal 
naar de hoger gelegen centrale Eik. De Oude Tilburgse baan wordt heringericht, waarmee deze een 
functie kan vervullen als aantrekkelijk wandel- en fietspad. Waar mogelijk worden vanuit het gebied 
wandelpaden aangelegd naar de Rielsedijk en de Oude Spoorbaan.   

De beleving van het landgoed wordt verder verstrekt door een eenheid in poorten en aanduidingen te 
realiseren.  

figuren 19,20 en 21: referentiebeelden  

aanbeveling: 

“Versterk de kwaliteiten van het beekdal en de overgang 
naar de hoger gelegen delen: maak deze kwaliteiten 
weer beleefbaar!” 
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2.6 Ecologische waarden 

2.6.1 QuickScan Flora- en Faunawet, juni 2016 

2.6.1.1 Inleiding 

In het kader van het voorontwerp bestemmingsplan heeft er een QuickScan Flora- en Faunawet 
plaatsgevonden5. Het zoekgebied voor dit onderzoek werd ingesloten door de Rillaerse Baan en de 
Rielsedijk te Goirle en besloeg een oppervlakte van ruim 20 hectare. 

Doel van deze QuickScan is het inzichtelijk maken of beschermde natuurwaarden in het zoekgebied 
aanwezig zijn en welke betekenis deze hebben voor het initiatief voor een nieuw landgoed. Verder is 
bekeken of er door de geplande ontwikkeling negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde 
gebieden in de directe omgeving van het plangebied. 

2.6.1.2 Conclusie uit de QuickScan 

Met de realisatie van een landgoed wordt een bijdrage geleverd aan het robuuster maken van het 
Nationaal Natuur Netwerk en de Ecologische Verbindingszone. Bij de inrichting van het landgoed is het 
van belang dat langs de Oude Leij (westzijde landgoed) nieuwe natuur wordt gerealiseerd ten behoeve 
van het beter functioneren c.q. robuuster maken van het Nationaal Natuur Netwerk en de Ecologische 
Verbindingszone.  

Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging op het Nationaal Natuur Netwerk is 
met de realisatie van het landgoed Leijvennen geen sprake. Met de voorgenomen planontwikkeling 
neemt de natuurwaarde juist substantieel toe en wordt versterkt. 

2.6.2 QuickScan Wet natuurbescherming, februari 2018 

2.6.2.1 Inleiding 

In verband met gewijzigde wetgeving per 1 januari 2017 van, Flora- en faunawet naar Wet 
natuurbescherming (Wnb), is het onderzoek en rapportage in februari 2018 geactualiseerd6. Actualisatie 
was tevens noodzakelijk i.v.m. het wijzigen van de plangrenzen. 

Doel van de QuickScan natuurwetgeving is het inzichtelijk maken of beschermde natuurwaarden in het 
plangebied aanwezig zijn en welke betekenis die hebben voor de verdere uitvoering. Tevens wordt 
bekeken of er door de geplande ontwikkeling negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde 
gebieden. 

2.6.2.2 Analyse 

Ten behoeve van de ontwikkeling van het landgoed is een landschapsvisie opgesteld. Uitgangspunt is 
dat de realisatie samengaat met een kwaliteitsverbetering, waarbij rekening is gehouden met de 
bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van het gebied. Deze 
kwaliteiten zijn ingezet ten behoeve van de inpassing van de bebouwing van het landgoed en het 

5 QuickScan Flora- en Faunawet, Agel adviseurs, ing. G. Spruijt, 3 juni 2016 
6 QuickScan Wet Natuurbescherming, Agel adviseurs, ing. G. Spruijt / ing. G. Moret, 2 februari 2018 
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toevoegen van nieuwe elementen in het landschap. Verder vormt de ligging van het gebied nabij de 
Oude Leij een belangrijk uitgangspunt voor het toevoegen van waterelementen binnen het gebied. 

De Oude Leij maakt, binnen de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant, onderdeel uit van 
het ‘Natuur Netwerk Brabant’ en ‘Behoud en herstel van watersystemen’. Uitgangspunt is hierbij om de 
beek te laten hermeanderen met het aanleggen van plas-dras zones. Voor dit hermeanderen en de 
aanleg van plas-dras zones is ruimte nodig. Over het algemeen geldt een bufferzone van minimaal 25 
meter rondom de waterloop. Binnen de landschapsvisie van het landgoed zijn enkele 
inrichtingsmaatregelen opgenomen; hiervoor wordt verwezen naar de QuickScan Wnb, het 
inrichtingsplan en de toelichting daarop. 

Naast het hermeanderen van de beek in het zuidelijk deel van het plangebied, is ruimte voor de 
ontwikkeling van een water gerelateerde ecologische verbindingszone van formaat met openwater, 
onbemeste graslanden en plas-dras zones met poelen. Middels het realiseren van verschillende 
bodemdiepten ontstaan tijdens de verschillende jaargetijden verschillende ecologische milieus.  

De bestaande padenstructuur langs de beek wordt deels opnieuw vormgegeven in relatie met de 
padenstructuur van de rest van het landgoed. Tussen de kernrand van het dorp Riel en de ecologische 
verbindingszone ligt een onverhard wandelpad, dat wellicht enigszins wordt aangepast om de 
meandering van de beek te volgen. Dit gebeurt in het zuidelijk deel van de strook aan de Leij, waarbij 
het pad wordt meegenomen in de natuurontwikkeling van het gebied. 

Een nieuw wandelpad wordt aangelegd dwars op- en over de Leij tussen de dorpsrand en de driesprong 
met de centrale Eik. Dit interessante pad volgt de gradiënt van nat naar droog. Aan de oostkant worden 
nieuwe wandelpaden toegevoegd tussen de nieuwe houtwallen. Het netwerk van wandelroutes wordt 
met al deze verbindingen verfijnd. Deze padenstructuur is alleen voor wandelaars toegankelijk vanaf de 
Rielsedijk en de oostelijke kant van Riel en niet voor het overige verkeer. 

Op de driesprong van Oude Tilburgse Baan en het Keuterstraatje staat een mooie grote Eik. Het nieuwe 
wandelpad sluit aan op dit punt. Deze klassieke driesprong met Eik en een toegevoegd eenvoudig 
bankje vormt het hart van het landgoed.  

Het landgoed wordt in noord-zuid richting doorkruist door een bestaand half-verhard pad (Oude 
Tilburgse Baan). Dit pad wordt veelvuldig gebruikt door sluipverkeer, waardoor de recreatieve functie 
(wandelen/fietsen) in zijn huidige vorm beperkt is. Langs dit pad zijn diverse bospercelen gelegen. 
Binnen deze bospercelen bevinden zich open ruimten waarbinnen enkele woningen zijn gelegen. Het 
bosgebied betreft een uitloper van het bos- en heidegebied “Regte Heide & Riels Laag” dat ten zuiden 
van het plangebied is gelegen. 

Ten noorden van het plangebied ligt een solitair boskavel, dat middels de indrukwekkende laanstructuur 
langs de half-verharde Rielsedijk met het zuidelijk gelegen bosgebied wordt verbonden. Ten oosten van 
het plangebied vormt de voormalige spoordijk tevens een belangrijk lijnelement in het landschap door 
de brede houtwal aan beide zijden van de spoordijk. Via het Keuterstraatje heeft het wandelgebied van 
het landgoed ook met deze spoordijk een verbinding. 
Om de bestaande bospercelen te versterken is ervoor gekozen om door het aanbrengen van nieuwe 
bospercelen en houtwallen een landschap met allure te realiseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een scala aan beplantingselementen van verschillende hoogte, vorm en soort. De beplanting heeft 
voldoende hoogte om zicht op de bebouwing vanaf de wandelpaden te voorkomen, maar is wel in 
verhouding.  

Binnen het toekomstige ‘bos’ vormen een drietal open ruimten de woonpercelen van het landgoed. De 
bosschages en groenstructuren eindigen op korte afstand van de bebouwing, zodat hier met name lange 
en smalle zichtlijnen tot stand komen. Het landschap vormt op deze wijze het groene raamwerk van de 
toekomstige woonpercelen. 
De woonpercelen zijn vanaf de centrale weg met zijn indrukwekkende bomen te bereiken vanuit het 
noorden en vanuit het zuiden.  
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In het oostelijk deel van het plangebied is de grondwaterstand vrij hoog. Aanvullend op de water-
gerelateerde ecologische verbindingszone in het westelijk deel van het plangebied wordt hier een grote 
poel gerealiseerd met natuurlijke oevers. Het landgoed wordt aan de oostzijde begrensd door een brede 
houtwal met wandelpaden.  

De gronden van met name de (voormalige-) delen van het plangebied waar agrarische activiteiten plaats 
hebben gevonden zijn sterk verrijkt met stikstof en fosfaatverbindingen. Uitspoeling naar grond- en 
oppervlaktewater is een risico.  
Als er relatief veel ammoniakzouten in de bodem zitten, kunnen bomen en planten ander voedsel minder 
goed opnemen. Stikstof is een belangrijke voedingstof voor bomen en planten (het is ook een belangrijk 
bestanddeel van kunstmest).  
Een teveel aan stikstof is echter niet goed. Vooral bodems die van nature arm zijn, zoals heidegronden, 
en de bodems van vennen zijn gevoelig voor deze extra voedingsstoffen (eutrofiëring, een verrijking 
van de bodem met voedingsstoffen). Plantensoorten die goed op schrale grond (arme grond, grond met 
weinig voedingsstoffen) gedijen, worden dan verdrongen door snelgroeiende soorten die meer stikstof 
nodig hebben, zoals grassen, bramen en brandnetels.  

Geadviseerd wordt om waar mogelijk de rijke toplaag te verwijderen, met name op de open delen en in 
de directe omgeving van vennen. Deze toplaag kan vervolgens worden gebruikt in nieuw aan te planten 
bos. Door deze actieve verschraling in combinatie met het aanbrengen van subtiele hoogteverschillen 
ontstaat een zeer gradiëntrijke oppervlakte waar nat en droog elkaar continue afwisselen.  

Het plangebied kent harde grenzen tussen bos en open delen. Om de ecologische waarde van deze 
overgangen te verhogen wordt voorgesteld om deze overgangen te verzachten, waarbij op veel plaatsen 
een kern- mantel- zoomvegetatie wordt gerealiseerd. Dergelijke bosranden kennen doorgaans een 
grote biodiversiteit net zoals vele andere natuurlijke gradiënten: de mantel vormt een habitat voor 
vogels, de zoom zorgt voor schuilgelegenheid en voedsel voor vlinders en insecten. 

figuur 22: typologie mantel en zoom 

Het plangebied heeft daarnaast voldoende ruimte en mogelijkheden om aan het ontwikkelprincipe van 
een landgoed te voldoen. Bij de verdere uitwerking van de landschapsvisie wordt aangesloten bij de 
kenmerkende houtwallen, bospercelen, coulissen en ecologische verbindingszone in het gebied.  
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In totaal wordt voorzien in de aanleg van een landgoed met een grootte van circa 15,8 ha, waarvan ruim 
8 ha nieuwe natuur. Het ecologische inrichtingsplan waarin opgenomen de natuurbeheertypen, en het 
concept beheerplan zijn beschreven in resp. hoofdstuk 4 en 6.   

2.6.2.3 Conclusie QuickScan Wet natuurbescherming 

Het plangebied bevindt zich in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen in het kader van de 
Europese Natura 2000-gebieden. Direct ten zuiden van de Rielsedijk waar het plangebied aan grenst 
ligt het Natura 2000-gebied “Regte Heide & Riels Laag”. Het Natura 2000-gebied betreft een 
habitatrichtlijngebied.  
Het plangebied is gelegen binnen de mogelijke effectenafstand voor stikstofdepositie. Middels een 
berekening in het rekenprogramma AERIUS is de bijdrage aan stikstofdepositie op o.a. het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Regte Heide & Riels laag’ bepaald. Uit de berekening blijkt dat het 
plan geen bijdrage levert aan de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en de bijdrage derhalve 
ruimschoots minder dan 0,05 mol/ha/jaar is7. 

Met de voorgenomen planontwikkeling zou een andere verstorende factor, op het Natura 2000- gebied, 
lichtuitstraling vanuit de landgoedwoningen kunnen zijn. Echter tussen de beoogde positie van de 
landgoedwoningen en het Natura 200-gebied is de Rielsedijk gelegen. De Rielsedijk een verlichte laan 
waaraan reeds enkele woningen zijn gelegen. Tevens is het Natura 2000-gebied afgeschermd door 
bosschage, waardoor er geen sprake is van eventuele toename van licht in het Natura 2000-gebied.  
Bij het realiseren van een landgoed wordt het toevoegen van verhard oppervlak tot een minimum 
beperkt, waarmee enige vorm van verdroging wordt voorkomen. Andere verstorende factoren zoals 
oppervlakteverlies, versnippering en verstoring door trilling en geluid zijn met de voorgenomen 
planontwikkeling niet van toepassing. 

Enkele delen van het plangebied maken onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk en Ecologisch 
verbindingszone. De gebieden langs de Oude Leij maken onderdeel uit van het NNN en betreft 
hoofdzakelijk het type: ‘Beek en bron (N03.01)’. Aan de zuidzijde van het plangebied is een bosgebied 
gelegen welke onderdeel uitmaak van het NNN, het betreft type Vochtig bos met productie. 

Met de realisatie van het landgoed Leijvennen wordt een bijdrage geleverd aan het robuuster maken 
van het NNN/EVZ. Met de voorgenomen planontwikkeling neemt de natuurwaarde substantieel toe en 
wordt versterkt. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging op het Nationaal 
Natuur Netwerk is met de realisatie van landgoed Leijvennen geen sprake. 

Voor het eventueel realiseren van het beekherstel langs de Oude Leij zal een aparte procedure in het 
kader van de Waterwet worden doorlopen.  

2.6.3 Realisatie Ecologische verbindingszone en beekherstel Oude Leij 

2.6.3.1 Inleiding 

De initiatiefnemer Green2Live is van plan een landgoed Leijvennen te ontwikkelen langs de Oude Leij 
ter hoogte van Riel. Op het landgoed mag een aantal woningen gebouwd worden en als tegenprestatie 
wordt nieuwe natuur ontwikkeld binnen het plangebied. Onderdeel van de nieuwe natuur is de realisatie 
van een ontbrekende schakel in de Ecologische Verbindingszone langs de Oude Leij over een lengte 
van ca. 300 meter.  

7 zie bijlage: QuickScan Wet natuurbescherming, Agel adviseurs, februari 2018 
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Naar aanleiding van de onderzoeken naar de bestaande en toe te voegen ecologische kwaliteiten in het 
gebied en de directe omgeving ervan, heeft vanaf eind 2017 intensief overleg plaatsgevonden met het 
Waterschap Brabantse Delta - verantwoordelijk voor het kwantitatief- en kwalitatief waterbeheer. 

Door het Waterschap is daarbij een analyse gemaakt van de bestaande situatie en een specificatie van 
de ecologische en hydrologische randvoorwaarden voor de ecologische verbindingszone (EVZ). 

Naast de realisatie van de EVZ heeft het Waterschap Brabantse Delta initiatiefnemer verzocht om over 
de gehele lengte van de Oude Leij binnen het plangebied (ca. 700 meter) beekherstel vorm te geven: 
hiermee worden met name de ecologische kwaliteiten van de beek en de directe omgeving ervan 
substantieel versterkt. Initiatiefnemer heeft aangegeven aan dit beekherstel mee te willen werken. 

Vervolgens is op verzoek van adviesbureau AGEL, die namens de Green2Live het plan Leijvennen 
uitwerkt, een analyse van doelsoorten en inrichtingseisen gemaakt, ten behoeve van beekherstel en de 
realisatie van EVZ Oude Leij. 

2.6.3.2 Inrichtingseisen 

De inrichtingseisen voor de EVZ zijn onder andere gebaseerd op de provinciale Leidraad realisering 
EVZ’s en het voorbeeldenboek ‘Groene Schakels’. Voor Leijvennen geldt het model ‘Nat Kralensnoer’. 
Naast EVZ is de Oude Leij onderdeel van het waterlichaam Boven Donge voor de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) en heeft in het waterbeheerplan van het waterschap de aanwijzing 
‘noodzaak vismigratieroute’.  

Voor de Boven Donge is in 2017 een watersysteemanalyse uitgevoerd om het hydrologisch en 
ecologisch functioneren van het waterlichaam in beeld te brengen. Uit deze analyse blijkt dat de huidige 
ecologische kwaliteit van het waterlichaam nog niet voldoet aan het vereiste niveau voor de KRW en 
herstelmaatregelen dus nog noodzakelijk zijn. De inrichtingseisen voor beekherstel zijn gebaseerd op 
de bevindingen van de watersysteemanalyse. 

2.6.3.3 Doelstellingen Leijvennen 

Voor de realisatie van de EVZ en beekherstel geldt een aantal doelstellingen: 
- Inrichting van Leijvennen als potentieel geschikt leefgebied voor doelsoorten als heikikker,

vinpootsalamander, bont dikkopje, weidebeekjuffer, levendbarende hagedis, watervleermuis,
ijsvogel, bunzing, beekprik, bermpje, en tiendoornige stekelbaars;

- Inrichting van Leijvennen volgens EVZ-model ‘Nat Kralensnoer’, zoals genoemd in het
voorbeeldenboek ‘Groene Schakels’8;

- Inrichting van de beek volgens het streefbeeld voor een doorstroommoeras, zoals beschreven
in het rapport van de watersysteemanalyse.

2.6.3.4 Doelsoorten 

Voor de doelsoorten is uitgegaan van de te verbinden beken, natuurgebieden en te beschermen 
bestaande populaties. De meest kritische soorten zijn als doelsoorten gekozen. Naast de gekozen 
doelsoorten kunnen ook veel andere diersoorten gebruik maken van Leijvennen (de zogenaamde 
‘meeliftsoorten’).  

8 Molen, P. van der (2009). Groene Schakels. Ecologische verbindingszones voorbeeldenboek. Provincie Noord-Brabant. 
Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant. 
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Voor Leijvennen kunnen mogelijk nog doelsoorten toegevoegd worden door de gemeente Goirle. De 
inrichting dient zo gerealiseerd te worden dat aan de habitateisen van de gekozen doelsoorten wordt 
voldaan. 

2.6.3.5 EVZ-Model Nat Kralensnoer 

- De corridor is een continue strook van bij voorkeur minimaal 10 meter breed langs de
waterloop met vochtig bloemrijk grasland, struweel en (riet)vegetaties, met natuurvriendelijke
oevers; bij voorkeur 2-zijdig, asymmetrisch. Met name de zon beschenen oever is glooiend
(voor maximale opwarming).

- Streven naar horizontale en verticale variatie, met nattere en drogere delen, met verbindende
elementen (bosjes/houtsingels) ter beschutting en windluwte. Maar ook variatie in
voedingsstoffen door (plaatselijk) verwijderen van de voedselrijke bouwvoor (afplaggen).

- De stapstenen bestaan uit vlakvormige landschapselementen met een oppervlak van 0,5 tot
1,5 hectare. Het zijn kleine leefgebieden binnen de verbindingszone, ingericht met één of
meer poelen of een moerasje, omgeven door bloemrijk (schraal)grasland, struweel en
loofbosjes.

2.6.3.6 Specifieke inrichtingseisen voor de Oude Leij 

Voor de Oude Leij binnen het plangebied Leijvennen gelden enkele specifieke inrichtingseisen waaraan 
het ontwerp moet voldoen:  
- Langs de Oude Leij moet minimaal één hydrologisch geïsoleerde poel gerealiseerd worden op een

afstand van maximaal 400 meter vanaf bestaande poelen buiten het plangebied. Hydrologisch
geïsoleerd wil zeggen dat de poel minder dan éénmaal per 10 jaar overstroomt met beekwater. De
poel moet geschikt zijn als voortplantingswater van de vinpootsalamander;

- Binnen 100 meter van de te realiseren voortplantingswateren (poelen) dient ruim voldoende
geschikt landbiotoop voor de vinpootsalamander gerealiseerd te worden;

- De beek krijgt een accoladeprofiel met een smalle, ondiepe en permanent waterhoudende
zomerbedding en een bredere, moerassige winterbedding en dit over een lengte van 95% van de
Oude Leij binnen het plangebied;

- Voor minimaal 50% van de lengte van de beek wordt aaneengesloten eenzijdig bos in de vorm van
broekbos (zwarte els) en ooibos (wilg) gerealiseerd. Daarnaast geldt dat langs de overige delen van
de beek een variatie aan grazige vegetaties, ruigten, struwelen en bosschages mogen voorkomen.

2.6.3.7 Ecologische randvoorwaarden voor de Oude Leij 

De beek vormt een permanent stromend beekhabitat en een vispasseerbare verbinding tussen de 
beneden- en bovenstroomse delen van de Oude Leij. De ecologische randvoorwaarden met betrekking 
tot de inrichting van de beek zijn afgeleid uit de watersysteemanalyse Boven Donge9 en de Handreiking 
Ontwikkeling Waterlopen10. 

9 Beers, M.C., R. Loeve & H. Keizer (2017). Watersysteemanalyse Boven Donge. Waterschap Brabantse Delta, Breda. 
10 Buskens, R., I. Barten, M. Kits & H. Vermulst (2012). Handreiking Ontwikkelen Waterlopen. Waterschap Aa en Maas, 
Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschap De Dommel, 
Provincie Noord-Brabant, Waterschap Rivierenland, Provincie Limburg, Royal Haskoning, 's-Hertogenbosch. 
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Voor het ontwerp van de Oude Leij binnen het plangebied Leijvennen gelden de volgende 
randvoorwaarden in volgorde van belangrijkheid: 
- stroomsnelheid bij voorkeur tussen 20-50 cm/s;
- Stroomsnelheid minimaal tussen 10-70 cm/s;
- De beek krijgt over een lengte van 95% van de Oude Leij binnen het plangebied een accoladeprofiel

met een smalle, ondiepe en permanent waterhoudende zomerbedding en een bredere, moerassige
winterbedding;

- Een natuurlijk peilregime, met in de winter een hoge en in de zomer een lage waterstand;
- Eénzijdige beschaduwing van minimaal 50% van de lengte van de beek door inheemse loofbomen;
- De beek wordt verlegd naar het laagste deel van het landgoedperceel, langs de bosrand aan de

oostzijde;
- Op het diepste punt van de beek bedraagt de waterdiepte minimaal 0,5 meter gedurende de winter

en het voorjaar;
- Geen toepassing van stortsteen om het risico op de vestiging van exotische (vis)soorten te

minimaliseren;
- Eventueel aanwezige drainagebuizen in het plangebied die uitkomen op de beek worden verwijderd;
- Om de stroomsnelheid in de zomer (droge perioden) zo hoog mogelijk te houden vindt geen

meandering plaats, maar hooguit een zeer zwakke slingering.

2.6.3.7 Hydrologische randvoorwaarden voor de Oude Leij 

Aanvullend op eisen vanuit EVZ en KRW gelden de volgende hydrologische randvoorwaarden: 
- Het waterpeil van de Oude Leij wordt binnen noch buiten het plangebied verhoogd.
- Er vindt geen vergroting van de natschade, droogteschade of overstromingsfrequentie plaats aan

percelen, bebouwing of infrastructuur van derden rondom het plangebied;
- De Oude Leij binnen het plangebied functioneert bij een maaionderhoud dat éénmaal per jaar wordt

uitgevoerd in de periode 1 september t/m 15 november; het maaionderhoud kan machinaal
uitgevoerd worden met een kraan met een effectieve reikwijdte van 7 meter en een korfbreedte van
5 meter; hiertoe is over de gehele lengte van het plangebied een doorlopend onderhoudspad
aanwezig met een breedte van 5 meter en een drooglegging van 50 cm bij een voorjaarsafvoer
(15% maatgevende afvoer); het onderhoudspad is zowel aan de noord- als aan de zuidzijde van
het plangebied toegankelijk;

- De in- en uitstroomlocatie van de Oude Leij in het plangebied blijven ongewijzigd;
- Er worden geen obstakels of kunstwerken in de Oude Leij geplaatst, waardoor deze onder andere

vispasseerbaar blijft;
- De riool overstort (Goirleseweg 11) wordt bij voorkeur voorzien van een groene berging;
- Zijwaterlopen (bijvoorbeeld bermsloten), die in de huidige situatie op het plangebied afwateren,

dienen ook in de toekomstige situatie te kunnen afwateren;
- In buitenbochten wordt voldoende ruimte voorzien voor eventuele uitspoeling van de oever.

2.6.3.8  Uitvoeringsaspecten voor de Oude Leij 

Bij de uitvoering van werkzaamheden gelden de volgende eisen: 
- Ontgraving ter verkrijging van de blijvende grondslag snijdend en in één werkgang uitvoeren

zonder aanvullen met en morsen of achterlaten van geroerde grond in het te realiseren profiel;
- Blijvende grondslag wordt niet bereden, versmeerd of geroerd;
- Tijdelijke opslag en/of depotvorming van ontgraven grond mag niet plaatshebben op de natte

EVZ-strook, tenzij hiervoor in het bestek een locatie is aangeduid.



 

 nieuw landgoed Leijvennen  beeldkwaliteit landschap & bebouwing 
inrichtingsplan, onderhoud & beheer 

     pagina   30 

2.6.4 Conclusies en aanbevelingen Ecologische verbindingszone en beekherstel Oude Leij 

Met de realisatie van een landgoed wordt een bijdrage geleverd aan het robuuster maken van het 
NNN/EVZ. Van negatieve uitstralingseffecten door geluid, licht en verdroging op het Nationaal Natuur 
Netwerk is met de realisatie van een landgoed geen sprake. Met de voorgenomen planontwikkeling 
neemt de natuurwaarde fors toe en wordt versterkt.  

Als onderdeel van de te realiseren nieuwe natuur wordt de ontbrekende schakel in de Ecologische 
Verbindingszone in het plangebied (300 meter) gerealiseerd.  

Op verzoek van het Waterschap zal tevens over de gehele lengte van de Oude Leij binnen het 
plangebied (700 meter) beekherstel plaatsvinden. De ecologische kwaliteiten van de beek en de 
omgeving ervan zullen hiermee substantieel toenemen.  

Voor het vormgeven van het beekherstel is een separate procedure noodzakelijk in het kader van de 
Waterwet. De wijziging van het bestemmingsplan voor het nieuwe landgoed Leijvennen is hiervoor 
eveneens nodig. 

aanbeveling: 

“Sluit bij de verdere uitwerking van de landschapsvisie 
aan bij de kenmerkende houtwallen, coulissen en 
bospercelen; geeft vorm aan de inrichting van de 
ontbrekende schakel in de EVZ langs de Oude Leij.” 

aanbeveling: 

“Werk mee aan het door het Waterschap gewenste 
beekherstel binnen het plangebied, waarmee de 
ecologische kwaliteiten van de beek en de omgeving 
ervan substantieel toenemen.” 

aanbeveling: 

“Verschraal de rijke toplaag en realiseer zachte 
bosranden: kern- mantel- en zoom vegetatie.” 
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2.7 Landschapsbeleidsplan Goirle 

2.7.1 Inleiding 

Het landschapsbeleidsplan gemeente Goirle11 heeft als doel de kwaliteiten van het buitengebied te 
versterken en de schoonheid van het buitengebied te vergroten. Groen is het visitekaartje van de 
gemeente Goirle, de identiteit van de gemeente wordt mede bepaald door de contrasten en ruimtelijke 
karakteristieken in het landschap.  

Uitgangspunt is het handhaven en versterken van de contrasten in identiteiten van de verschillende 
landschapseenheden en het garanderen van de specifiek ruimtelijke kwaliteit per landschapseenheid. 
De Brabantse Verordening Ruimte geeft hiervoor het beleidskader. 
Het landschap is een dynamisch geheel. De verscheidenheid van het landschap is de weerslag van het 
functioneren in deze tijd en door de tijd heen. Uitgangspunt is om het landschap binnen de gemeente 
Goirle duurzaam en robuust in te richten, zodat dit landschap de toekomstige veranderingen en 
uitdagingen kan opvangen, onder andere klimaat en duurzame landbouwontwikkeling. Dat betekent 
inzetten op het robuust watersysteem en natuurnetwerk, op kringloop van grondstoffen en energie, op 
biodiversiteit en duurzame landbouw. 

Het landschap heeft voor flora en fauna grote waarde. De vele gradiënten in het landschap leveren 
verschillende biotopen op. Deze biodiversiteit willen we versterken en barrières voor flora en fauna 
opheffen. Uitgangspunt is het onderkennen en het versterken van de waarden van natuur en 
biodiversiteit. 
Binnen het natuurnetwerk zijn nog enkele segmenten van ecologische verbindingszones te ontwikkelen. 
Voor de EVZ aan de oostzijde van Riel en het Bels lijntje wordt een actieve rol van de gemeente 
voorgesteld. 
Het landschap heeft voor bewoners, recreanten en toeristen, en ondernemers een grote waarde, vertelt 
een verhaal, zorgt voor een robuuste contramal van de verstedelijking, geeft vrijheid, gezondheid en 
ruimte. 

Uitgangspunt is het onderkennen en het versterken van de beleving van het landschap. Het genieten 
van dit landschap betekent een netwerk aan paden en routes en een duidelijke zonering in gebruik. Het 
landschap is alleen te beheren vanuit rentmeester- en ondernemerschap. Uitgangspunt is dat ingrepen 
in het landschap altijd een win-win situatie opleveren voor meerdere belangen en dat het landschap 
vanuit het gebruik te beheren is. 

Een ondernemend landschap, voor agrariërs, voor ontwikkelaars van woon- en werkobjecten en voor 
recreatie ondernemingen betekent een vaste koers in de ontwikkeling van het landschap, met veel 
flexibiliteit om veranderingen op te vangen. 

Uitgangspunt is het robuust maken van een groen raamwerk in het buitengebied, waardoor de 
opnamecapaciteit van elementen in het landschap vergroot wordt.  

11 Landschapsbeleidsplan Gemeente Goirle, deel A: Visie op hoofdlijnen, Kruit | Kok Landschapsarchitecten, 
Mariëlle Kok, Eindhoven, 15-07-2016 
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Op grond van de natuurlijke ondergrond en de landschappelijke en functionele ontwikkelingen door de 
tijd heen en de ruimtelijke karakteristieken onderscheiden we de volgende vlakken in het buitengebied: 

- deelgebied West: Rielsche Heideontginning met het Beekdal van de Hultensche Leij
- deelgebied Noord: Het landschap van esdek en beemden van Riel met het Beekdal van de

Leij
- deelgebied Midden: Het landschap van Regte Heide, Riels Laag, bossen en landgoederen

met het Beekdal van de Leij en Poppelsche Leij
- deelgebied Oost: het Beekdallandschap van de Oude en Nieuwe Leij
- passtuk De Katsbogte

Deze indeling van west, midden, noord en oost komt grotendeels overeen met bestaande gemeentelijke 
beleidsstukken. Het passtuk De Katsbogte introduceren we in dit landschapsbeleidsplan. 

2.7.2 Passtuk De Katsbogte 

Het Passtuk De Katsbogte is een scharnierplek binnen de gemeente, met een rijke historie, maar nu 
verrommeld12. Zonder duidelijke ruimtelijke functie wordt dit gebied steeds genoemd bij nieuwe 
initiatieven. We hebben dit gebied een nieuwe toekomst gegeven in de ontwikkeling van een nat plas-
dras groengebied en waterbuffer. Het passtuk Katsbogte is een strategisch gelegen deel, maar 
cultuurhistorisch en hydrologisch een zeer waardevol gebied. Dit gebied ontbeert een duidelijk 
landschappelijk beeld, maar kan verbindingen leggen. 

De Leij is bijna geheel natuurlijk ingericht, met uitzondering van het deel aan de oostrand van Riel, bij 
Fellenoord. Door de introductie van een plas-dras situatie op de Katsbogte ontstaat een bijzondere 
situatie. De Leij grenst in de toekomstige situatie aan de oostzijde continue aan grotere natuureenheden, 
waardoor deze EVZ zeer robuust wordt. 

figuur 23: structuur landschap gemeente Goirle 

12 Landschapsbeleidsplan gemeente Goirle, deel A, blz. 22 
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Door de lage ligging kan dit gebied water vasthouden en hiermee de kweldruk op de Regte Heide 
vergroten en verdroging van de heide tegengaan. Kwel gerelateerde natuur en waterbergingen kunnen 
ontwikkeld worden in combinatie met een economische drager. Een zeldzaam biotoop, het 
elzenbronnenbos (Elzenbroekbos) kan hier ontstaan13. 

Het elzenzegge-elzenbroek is een bostype van natte,  
voedselrijke standplaatsen op een venige bodem, waar de  
veenlaag beperkt in dikte is (tot 1 m) zodat de vegetatie in  
contact blijft met het grondwater. Ze komt ook voor op  
zeer natte lemige zandbodems. De toplaag is dikwijls  
gemineraliseerd. De associatie is te vinden in rivier- en  
beekdalen, in afgesneden beekmeanders, verlande poelen 
en aan de randen van laagveengebieden.  

Het beekdal van de Leij wordt natuurlijker ingericht door het 
creëren van moeras- en beek begeleidende bosjes en  
houtwallen.   figuur 24: Elzenbroekbos 

13 Landschapsbeleidsplan gemeente Goirle, deel A, blz. 29 
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2.7.3 Uitdagingen en spelregels Passtuk Katsbogte 

De spelregels14 zijn grotendeels gebaseerd op het concept beheerplan voor de Regte Heide. Creëer 
een zo groot mogelijk aaneengesloten gebied, waarbij met name wordt ingezet op vernatten van de 
directe omgeving van het heidecomplex op de flanken, in de bossen en de beekdalen. 

Ontwikkel waar mogelijk kwel gerelateerde natuur en waterberging in gebied Katsbogte, dit met behulp 
van een duurzame economische drager. De flanken van de beekdalen duurzaam inrichten door middel 
van coulissen. Erven, (duurzame) agrarische bedrijven, recreatieondernemingen en overige functies 
worden landschappelijk ingepast binnen deze coulissen. 

figuur 25: kaart landschapsbeleidsplan Goirle 

Eventueel ontwikkelen van nieuw plas-dras groengebied in de Katsbogte, met de functie van 
waterberging en kwelzone door middel van een economische drager. 

Er gelden meer specifieke spelregels voor de Oude Leij15. Behouden en versterken van het bijzondere 
watersysteem van de Leij en de bijzondere biotopen. Ontwikkeling van een natuurlijke rand van de beek 
langs Riel: het maken van het laatste stukje EVZ. Doorgaande droge voeten route parallel aan de Leij 
ontwikkelen met zichten op kwetsbaar natuurgebied. 

14 Landschapsbeleidsplan gemeente Goirle, deel B, blz. 21  
15 Landschapsbeleidsplan gemeente Goirle, deel B, blz. 53-55 
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Het landschap van de natte natuurparel verder ontwikkelen. Lagere delen in beekdal laten ontwikkelen 
tot broekbossen of moerassen om water vast te houden. Landschaps ontwikkeling van natuurlijke rand 
van de beek langs Riel. Opleiden en bergen van regenwater in laagte in het beekdal in rabatbossen of 
moerasbossen. Verflauwen van taluds en profiel van de beek. Route langs de rand van het beekdal 
opnemen in netwerk van paden. Versterking van de ecologische verbindingszone langs de Leij. 

In beekdalen beplantingstructuur aanbrengen op twee manieren: 
- bij de beemden lijnvormige houtwallen, loodrecht op de beek;
- bij de moerassige laagtes en waterbergingen beek begeleidend bos laten ontwikkelen;

2.7.4 Wandel- en fietspadennetwerk 

Om het landschap beleefbaar te maken is een van de onderleggers van het groene raamwerk een 
netwerk van routes, zowel wandel-, fiets- als ruiterroutes. 

“Intermezzo16: Ode aan het zandpad 

Zandpaden zijn ecologisch, cultuurhistorisch en ruimtelijk bijzondere elementen in het landschap. Ze werden 
gebruikt als schaapsdriften, kerkpaden, doorgaande routes tussen de dorpen en bedevaartplaatsen. 
Elk zandpad had een ander aanblik. De doorgaande routes over de heidevelden werden ingeplant met dicht 
struweel om de paden vast te leggen. De schaapsdriften ziet men op de kaart juist uitwaaieren. De kerkpaden 
waren smal en rechtstreeks. Bedevaartroutes kruisten dit gebied, kruisbeelden gaven de richting aan. Door hun 
kleinschaligheid en hoogteverschillen hebben deze paden allen een grote variatie aan planten en dieren. 
Het behouden van zandpaden is niet altijd van zelfsprekend. Tijdens de ruilverkaveling de Hilver werd zelfs een 
Werkgroep Behoud Zandpaden De Hilver en de Leije in het leven geroepen om de zandpaden binnen deze 
ruilverkaveling te behouden. Gelukkig zijn zij in hun opzet goed geslaagd. 
Binnen de gemeente Goirle liggen veel zandpaden, maar zijn ook veel zandpaden verdwenen. De kavelbomen in 
het veld getuigen vaak nog van een oude route. Elders in Nederland worden zandpadenplannen uitgevoerd, in 
het kader van het recreatief en ecologisch aantrekkelijker maken van het landschap, bijvoorbeeld op de 
zandgronden van Twente. Het zou mooi zijn als agrarisch natuurbeheer en de wens om te komen tot een 
fijnmaziger netwerk van paden, deze paden die zo karakteristiek zijn voor deze regio zouden kunnen koesteren.” 

In het landschapsbeleidsplan is voorgesteld om beide kernen Goirle en Riel en de nederzettingen in te 
bedden in het landschap zodat een verwevenheid tussen buitengebied en verstedelijking ontstaat. Deze 
verwevenheid ontstaat niet alleen maar door groenelementen maar ook een fijnmazig netwerk van 
routes naar buiten. Wandel- en fietspaden in de kernen sluiten beter aan op het buitengebied. 

Aansluitend op het bestaande knooppuntensysteem introduceren we een aantal nieuwe verbindingen 
in het netwerk van wandelpaden: 
- rondom de kernen zijn meerdere ommetjes mogelijk vanuit huis.
- in oost-west richting, bijvoorbeeld aan de noordzijde van Riel en Goirle.
- ontbrekende hoge routes parallel aan de beekdalen.
- dichter netwerk

Doorlopende paden langs de beek, liefst een hoge en lage variant. Dichter netwerk van paden rondom 
de nederzettingen en de dorpen. Connecties tussen deze twee systemen via landschapselementen. 
Paden uitgevoerd als gras- zand en half verharde paden. 

16 Landschapsbeleidsplan gemeente Goirle, deel B, blz. 70 
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Het netwerk van fietspaden verdichten in deelgebied west en oost We introduceren een aantal nieuwe 
verbindingen in het knooppuntennetwerk van fietsroutes, die gebaseerd zijn om een aantal bijzondere 
landschappen en bijzondere historische locaties.  
De gemeente houdt op deze manier de fietser langer in zijn buitengebied. De routes zijn vaak verbonden 
aan de lange lijnen uit het landschapsbeleidsplan, bijvoorbeeld de Oude Tilburgsebaan en de 
goederenspoorlijn. 

figuur 26: gewenste uitbreidingen fietsroutenetwerk (uit: landschapsbeleidsplan) 

2.7.5 Conclusies en aanbevelingen vanuit het Landschapsbeleidsplan 

Uitgangspunt is het handhaven en versterken van de contrasten in identiteiten van de verschillende 
landschapseenheden en het garanderen van de specifiek ruimtelijke kwaliteit per landschapseenheid. 

Het landschap heeft voor bewoners, recreanten en toeristen, en ondernemers een grote waarde, vertelt 
een verhaal, zorgt voor een robuuste contramal van de verstedelijking, geeft vrijheid, gezondheid en 
ruimte. 
Uitgangspunt is het onderkennen en het versterken van de beleving van het landschap. Het genieten 
van dit landschap betekent een netwerk aan paden en routes en een duidelijke zonering in gebruik. 
Uitgangspunt is dat ingrepen in het landschap altijd een win-win situatie opleveren voor meerdere 
belangen en dat het landschap vanuit het gebruik te beheren is. 

Een ondernemend landschap, voor agrariërs, voor ontwikkelaars van woon- en werkobjecten en voor 
recreatie ondernemingen betekent een vaste koers in de ontwikkeling van het landschap, met veel 
flexibiliteit om veranderingen op te vangen. 

Ten noorden van de Regte Heide ligt het passtuk de Katsbogte, een scharnierplek binnen de gemeente, 
met een rijke historie, maar nu verrommeld. Door de lage ligging kan dit gebied water vasthouden en 
hiermee de kweldruk op de Regte Heide vergroten en verdroging van de heide tegengaan. Kwel 
gerelateerde natuur en waterbergingen kunnen ontwikkeld worden in combinatie met een economische 
drager. 

De Leij is bijna geheel natuurlijk ingericht, met uitzondering van het deel aan de oostrand van Riel. Door 
de introductie van een plas-dras situatie op de Katsbogte ontstaat een bijzondere situatie. De Leij grenst 
in de toekomstige situatie aan de oostzijde continue aan grotere natuureenheden, waardoor deze EVZ 
zeer robuust wordt. 
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aanbeveling: 

“De flanken van de beekdalen duurzaam inrichten door 
middel van coulissen. Erven, (duurzame) agrarische 
bedrijven, recreatieondernemingen en overige functies 
worden landschappelijk ingepast binnen deze coulissen.” 

aanbeveling: 

“Eventueel ontwikkelen van nieuw plas-dras 
groengebied in de Katsbogte, met de functie van 
waterberging en kwelzone door middel van een 
economische drager.” 

aanbeveling: 

“We introduceren een aantal nieuwe verbindingen in het 
knooppuntennetwerk van fietsroutes, die gebaseerd zijn 
om een aantal bijzondere landschappen en bijzondere 
historische locaties.” 

“De gemeente houdt op deze manier de fietser langer in 
zijn buitengebied. De routes zijn vaak verbonden aan de 
lange lijnen uit het landschapsbeleidsplan, bijvoorbeeld 
de Oude Tilburgsebaan en de goederenspoorlijn.” 
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2.8 Overleg met belanghebbenden 

2.8.1 Inleiding 

Ten tijde van de publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan nieuw landgoed Leijvennen is een 
eerste concept inrichtingsplan voor het plangebied vastgesteld. Dit plan is met diverse partijen 
besproken die direct of indirect belanghebbende zijn bij het initiatief. 

2.8.2 Omwonenden 

Op dinsdag 17 oktober is het plan gepresenteerd aan belangstellenden en omwonenden. Hierbij waren 
ca. 60 personen aanwezig. Een aantal omwonenden aan de westzijde van het plangebied wilde graag 
een persoonlijk overleg om meer gedetailleerd in te gaan op de specifieke inrichting van het plangebied 
in relatie tot de ligging van hun woning. In november 2017 heeft met een vijftal personen, allen met een 
woning direct grenzend aan het plangebied, overleg plaatsgevonden.  

Uit genoemd overleg is met name naar voren gekomen dat men graag zichtlijnen vanuit de woningen 
naar het plangebied open wenst te houden vanwege het aantrekkelijke uitzicht. Het zicht op de toe te 
voegen woning in het westelijk deel van het gebied (de zgn. Beekkavel) wenst men juist te beperken. 

2.8.3 Stichting biodiversiteit Goirle-Riel 

Met de Stichting Biodiversiteit Goirle-Riel heeft een tweetal overleggen plaatsgevonden. Een 
presentatie van het gehele plan aan bestuur en leden in juli 2017 en een meer gedetailleerd overleg 
met een vertegenwoordiging van de Stichting in december 2017.    

De Stichting vindt de ecologische uitwerking van het plan onvoldoende. De rol van de ecoloog lijkt 
beperkt geweest tot het opstellen van een flora- en fauna QuickScan. In deze QuickScan zijn 
verschillende streng beschermde soorten gemist, zoals kerkuil (vaste verblijfplaats in de schuur) en 
vinpootsalamander. 
Bij een natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden moet veel meer rekening gehouden worden 
met de ecologische uitgangspunten van het gebied, met name de ecohydrologie en bodemgesteldheid. 
In de landschapsvisie vinden we hier nauwelijks iets van terug. Daardoor is grote kans dat de 
ecologische ambities niet haalbaar zijn. Bovendien zijn de ecologische ambities niet duidelijk 
geformuleerd.  
Ook bij de keuze voor de woningbouwlocaties moet de ecologische en hydrologische situatie meer als 
uitgangspunt worden gehanteerd. De meest westelijke woning ligt in het beekdal van de Oude Leij. We 
vragen ons af of bouwen in een beekdal wel de meest wenselijke locatie is. 

Naar aanleiding van bovengenoemd commentaar is er een meer gedetailleerde onderbouwing van het 
inrichtingsplan gemaakt, waarbij met name bodem en water een grote rol hebben gespeeld. Tevens is 
de inrichting van het plangebied in relatie tot de omgeving verder vormgegeven. 

De detaillering van het inrichtingsplan zullen in een nog te plannen overleg met de Stichting nader 
worden besproken.     
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2.8.4 Tilburgse Waterleiding Maatschappij 

Van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij worden enkele percelen gekocht. Als huidig eigenaar heeft 
zei een goed zicht op de aanwezige- en nog te ontwikkelen ecologische waarden. Het concept 
inrichtingsplan kan op hoofdlijnen rekenen op haar instemming.  

2.8.5 Provincie Noord-Brabant 

In het kader van de publicatie van het voorontwerp bestemmingsplan heeft de Provincie Noord-Brabant 
op 28 november 2017 schriftelijk gereageerd.  

De ontwikkeling als zodanig acht de Provincie een goede invulling van het gebied. De integrale 
ontwikkeling is daarbij ook getoetst aan de verschillende onderdelen van beleid zoals opgenomen in de 
Verordening. 

In artikel 6.9 sub g en h van de Verordening is bepaald dat het plan de openbare toegankelijkheid van 
het landgoed voor de extensieve recreatie dient te verzekeren Tevens dient de aanleg en duurzame 
instandhouding van het landgoed met inbegrip van de voorzieningen te worden geborgd. 

Het plan biedt geen inzicht op welke wijze deze aspecten zijn geregeld en dient in de regeling op deze 
onderdelen te worden aangevuld. De Provincie dringt erop aan om in het plan nader invulling te geven 
aan de uitwerking van deze EVZ en daarbij rekening te houden met de doelsoorten waarvoor dit 
onderdeel van de EVZ is aangewezen. 

2.8.6 Waterschap Brabantse Delta 

Met het Waterschap heeft intensief overleg plaatsgevonden met betrekking tot de inrichting van de 
Ecologische Verbindingszone en het beekherstel. Verwezen wordt naar hoofdstuk 2.6.3 waarin 
uitgebreid op het overleg is ingegaan.  

2.8.7 Brabants Landschap 

Het Brabants Landschap is eigenaar van het zuidelijk van het plangebied gelegen Natura 2000 gebied 
Regte Heide - Riels Laag. Niet alleen grenst dit gebied aan het plangebied, de nog in te richten 
Ecologische Verbindingszone heeft mede tot doel om migratie van met name de vastgestelde 
doelsoorten naar- en vanuit het Natura 2000 gebied te bevorderen.  

Het Brabants Landschap adviseert het onderhoudspad en wandelpad langs de Oude Leij volledig te 
realiseren op de westelijke oever van de beek. Hiermee ontstaat meer rust aan de oostelijke zijde, 
hetgeen de ecologische kwaliteit vergroot door een beperktere verstoring en betreding. Eén verbinding 
vanuit de kern Riel naar de Rielsedijk is voldoende. Zorg ervoor dat dit pad slechts voor voetgangers 
toegankelijk is, waarbij honden aangelijnd dienen te zijn.  

Als terreinbeheer staat het Brabants Landschap positief ten opzichte van de voorgestane ontwikkeling: 
de realisatie van de EVZ en het beekherstel versterken de ecologische kwaliteiten in het gebied en 
hebben daarmee een positieve invloed op de Regte Heide - Riels Laag. Tevens heeft het uit productie 
nemen van bijna 8 hectare agrarische gronden in de directe omgeving een positief effect op het 
verminderen van de stikstofdepositie. 

Er vindt overleg plaats met het Brabants Landschap over een mogelijke (structurele-) rol van hen bij het 
beheer van het plangebied.  
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2.8.8 Conclusies en aanbevelingen n.a.v. het overleg met belanghebbenden 

Houd zichtlijnen open vanuit de woningen aan de rand van Riel naar het plangebied. Beperkt indien 
mogelijk de bouwhoogte van de woning in het westelijk deel van het gebied (de Beekkavel).  

Til het plan naar een hoger ecologisch niveau. Overleg met het Brabants Landschap als beheerder van 
het naastgelegen Riels Laag - Regte Heide en betrek hen actief bij de planvorming. 

aanbeveling: 

“Concentreer onderhouds- en wandelpad aan de 
westzijde van de Oude Leij: de rust en daarmee de 
ecologische kwaliteit aan de oostzijde van de beek 
nemen hiermee toe.”  
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3. Beeldkwaliteit landschap

3.1 Identiteit landschap 

Het landschap ontleent haar identiteit aan de kleine 
kamers en de bosranden met gefilterde doorzichten 
die hierdoor ontstaan. Hierdoor ontstaat een interessant 
en fraai kleinschalig landschap. 
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3.2 Coulisselandschap 

Bossen en kamers wisselen elkaar af. Het beeld van een  
half doorzichtig bosje met daarachter een weide en weer daarachter 
een half verborgen gebouw. In het coulisselandschap toont het  
landschap zich in stappen. Nieuwe houtwallen kunnen dichter  
of opener gemaakt geworden. Hiermee kan gespeeld worden 
met meer en minder doorzicht.   
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3.3 Bloemrijke graslanden 

De bosvelden hebben een grote variëteit in  
hoogteligging en daarmee in waterhuishouding.  
Hiermee ontstaat een gevarieerd pallet aan 
bloemrijke flora. Het kleinschalige landschap met 
bosjes, bosranden, houtwallen en veldjes is  
uitstekend geschikt als vestigings- en  
foerageergebied voor verschillende fauna. 
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3.4 Paden 

De aangepaste laan wordt gebruikt als 
door bewoners van de landgoed-villa’s,  
wandelaars en fietsers. Sporadisch zal er door 
derden gebruik van worden gemaakt. 

De toe te voegen wandelpaden zijn terughoudend 
en worden op een natuurlijke wijze in het 
landschap vormgegeven.  
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3.5 Landgoedmeubilair 

De entrees naar de gebouwen zijn eenvoudige 
oprijlanen in het bos met landelijke  
toegangspoorten. 

Eenvoudige maar zorgvuldig vormgegeven 
borden zorgen voor de verwijzing op het  
landgoed. 
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3.6 Vennen 

Nieuwe vennen met fraaie natuurlijke oevers,  
zowel in de zon als in de schaduw liggend, zorgt 
voor een extra biotoop in het gebied en geeft het 
landgoed een extra allure van natuurlijke en  
landschappelijke aard. 
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3.7 Zitten aan het water 

Twee landgoedvilla’s zijn gesitueerd nabij  
nieuwe vennen. Het ven is leidend en het zitten 
aan het water is ondergeschikt aan de natuur.  
De natuurbeleving wordt hierdoor versterkt. 
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4. Inrichtingsplan natuur

4.1 Ligging en beschrijving plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Goirle ten oosten van de kern Riel, ten zuiden van de 
Rillaersebaan. Aan de uiterste zuidkant wordt het gebied begrensd door het Natura2000 gebied Regte-
Heide Riels Laag. 

Het plangebied wordt doorsneden door een tweetal (half verharde-) paden. Deze maken onderdeel uit 
van het plangebied, maar blijven ook in de toekomst in eigendom bij de gemeente Goirle.  

figuur 27: plangebied landgoed Leijvennen op luchtfoto 
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Het plangebied beslaat 15.79.70 ha. grond met de volgende kadastrale registraties, allen Goirle17 18, 

nummer: oppervlakte: huidige eigendom: huidig gebruik: 

K215 1.44.15 ha. TWM gronden BV natuur 
K217 2.05.45 ha. TWM gronden BV deels natuur, bestemming agrarisch 
K221 2.96.40 ha. TWM gronden BV natuur 
K234 0.79.65 ha. Gemeente Goirle agrarisch 
K235 3.42.95 ha. Makromed BV  agrarisch 
K240 0.37.05 ha. Gemeente Goirle zandpad 
K249 0.47.45 ha. Gemeente Goirle agrarisch 
K255 1.34.25 ha. Gemeente Goirle half verhard pad 
K883 1.72.45 ha. Makromed BV agrarisch 
K1055 0.83.25 ha. Makromed BV agrarisch 
K645 0.36.65 ha. Waterschap Brabantse Delta natuur/beek 
F1037 0.11.75 ha. Gemeente Goirle gras/pad/struweel 

Het perceel F1037 gelegen in het uiterste zuidwesten van het gebied zal in eigendom blijven bij de 
gemeente Goirle: hierop is de realisatie van een zeer klein deel de nog aan te leggen Ecologische 
Verbindingszone en beekherstel voorzien19.  

De Percelen K240 en K255 (laan, zandpad) blijven eveneens in eigendom bij de gemeente Goirle20. 
Perceel K645 maakt eveneens deel uit van het plangebied, maar blijft eigendom van het Waterschap 
Brabantse Delta.  

Alle overige percelen zijn in eigendom bij de initiatiefnemer dan wel heeft initiatiefnemer een 
overeenkomst met de eigenaar gesloten om bij realisatie van het landgoed tot aankoop over te kunnen 
gaan. 

17 bron: Kadaster 
18 voor de definitie van de oppervlakte van een landgoed zie: Raad van State, Uitspraak 201800761/1/R2, 3 april 2019 
19 zie paragraf 2.6.4 e.v. 
20 Raad van State, Uitspraak 201507665/1/R6, 24 augustus 2016 over eigendomsverhoudingen en een doorsnijdende openbare 
weg: “(…) betogen dat Landgoed Theede niet kan worden beschouwd als een landgoed, omdat de gronden in eigendom zijn 
van drie verschillende partijen en een openbare weg, de Monseigneur Hermuslaan, het landgoed doorsnijdt.” 
overweging 58.1. “Artikel 1, lid 1.48, van de Verordening bevat een definitie van het begrip landgoed. In deze definitie staat 
niets over eigendomsverhoudingen of de eventuele aanwezigheid van openbare wegen op een landgoed. (…) Het betoog faalt” 
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4.2 Huidig gebruik 

Het plangebied is in de huidige situatie, met uitzondering van een kleine schuur, volledig onbebouwd. 
Het gebied ligt ingesloten tussen de dorpsrand van de kern Riel en de Oude Spoorbaan. De Oude 
Spoorbaan betreft een voormalige spoordijk van de Spoorwegen.  

figuur 28: plangebied landgoed Leijvennen op topografische kaart 

Het gebied kent voornamelijk een agrarische functie in de vorm van landbouw. De percelen worden 
overwegend gebruikt voor het planten van maïs. Enkele percelen zijn volledig beplant met een 
bosachtige beplanting. Verder zijn enkele wegen binnen het plangebied voorzien van laanbeplanting. 
Vanuit het verleden zijn enkele perceelgrenzen in het veld herkenbaar door de aanplant van 
houtopstanden. 
Het gebied rondom het zuidelijke deel van de beek ‘Oude Leij’ is voornamelijk ingericht als grasland. 
De beek is hier voornamelijk rechtlijnig van vorm; op het noordelijk gelegen perceel K217 is de beek 
ingericht als Ecologische Verbindingszone, waarbij enkele poelen, bosschages en een bescheiden 
meandering van de Oude Leij aan het gebied zijn toegevoegd. 

Dwars door het plangebied loopt een hal verhard pad, de Rielsedijk. Indien er werkzaamheden zijn 
gepland aan de brug over de Oude Leij c.q. de Rillaersebaan (zoals het geval in 2018) doet het pad 
dienst als tijdelijke toegangsweg tot de kern Goirle. Daarnaast wordt het pad beperkt gebruikt door 
omwonenden, een enkele dorpsbewoner en landbouwverkeer. Gezien de ligging wordt het pad 
regelmatig recreatief gebruikt door wandelaars en fietsers.   
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4.3 Inrichtingsplan en kwantitatieve analyse nieuwe natuur 

4.3.1 Kwantitatieve analyse nieuwe natuur vanuit het bestemmingsplan en natuurnetwerk 

In haar uitspraak van 24 augustus 2016 zag de Raad van State zich gesteld voor de vraag hoe het 
begrip nieuwe natuur in artikel 6.9, tweede lid, aanhef en onder c21 van de Verordening Ruimte Noord 
Brabant moet worden uitgelegd.  
De Raad is van oordeel dat dit begrip planologisch moet worden uitgelegd22. Dit betekent dat gronden 
binnen een nieuw landgoed die in het voorheen geldende bestemmingsplan een natuurbestemming 
hadden, moeten worden beschouwd als bestaande natuur. Gronden waarvan de bestemming wijzigt 
naar ‘natuur’ of ‘water’ worden beschouwd als nieuwe natuur.   

figuur 29: plangebied met huidige bestemmingen natuur en water 

Binnen het plangebied zijn twee bestemmingsplannen vigerend: het bestemmingsplan Buitengebied 
Goirle23 en voor een zeer klein deel het bestemmingsplan kom Riel24. Voor zover relevant is op basis 
van genoemde vigerende bestemmingsplannen 4.45.95 ha25 binnen het plangebied op dit moment 
bestemd als natuur en water (beekloop Oude Leij). 

21 Verordening Ruimte Noord-Brabant: art. 6.9 de landgoederenregeling 
22 Raad van State, uitspraak 201507665/1/R6 d.d. 24 augustus 2016 
23 vastgesteld 20 april 2011, Buitengebied Goirle, herziening 2014, ontwerp 18 maart 2014 
24 vastgesteld 19 juni 2007 
25 perceel K215 deels: 1.19.15 ha.; perceel K221 deels: 2.65.15 ha.; perceel K255 deels: 0.25.00 ha.; K645 0.36.65 ha.; 
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Met de realisatie van nieuw landgoed Leijvennen en toepassing van het daarmee onherroepelijk 
vastgestelde bestemmingsplan landgoed Leijvennen zal de totale oppervlakte met de hoofdbestemming 
natuur en water zijn toegenomen met 10.55.00 hectare tot totaal 15.00.95 ha26.  

Kleinere delen van het plangebied maken onderdeel uit van het natuurnetwerk Brabant. Het betreft de 
loop van de Oude Leij (1.86.48 ha.) enkele sloten (0.14.63 ha.) en een bosstrook zuidelijk in het 
plangebied (0.17.50 ha.)27.  
Na realisatie van het plan bestaat de mogelijkheid om (delen van-) het plangebied toe te voegen aan 
het natuurnetwerk Brabant. Daarmee wordt maximaal 8.60.99 ha. toegevoegd aan het natuurnetwerk.  

4.3.2 Kwantitatieve analyse vanuit de inrichting 

In de vorige paragraaf is de hoeveelheid nieuwe natuur bepaald op basis van het door de Raad van 
State bepaalde formele criterium: het verschil in oppervlakte met de bestemming natuur c.q. water op 
basis van de vigerende bestemmingsplannen en na vaststelling van het bestemmingsplan nieuw 
landgoed Leijvennen.  

Het feit echter dat de hoofdbestemming van delen van het plangebied ‘natuur’ of ‘water’ is, doet niet af 
aan het gegeven dat de feitelijke inrichting ervan niet als (nieuwe-) natuur is te kwalificeren, bijvoorbeeld 
omdat het (half verharde-) paden betreft, oprijlanen of de footprint van woningen, terrassen etc. 
Daarnaast zijn er delen van percelen die in het huidige bestemmingsplan buitengebied geen 
bestemming ‘natuur’ of ‘water’ hebben, maar hebben deze wel een natuurlijke inrichting.   

In paragraaf 4.4.2 wordt hierop verder ingegaan en volgt een nadere analyse van het voorgaande op 
perceelsniveau. 

26 totale plangebied van 15.79.70 -/- aanduiding ‘wonen’ 0.78.75 
27 natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2019, besluit 25 september 2018 
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4.4 Beschrijving inrichtingsplan 

4.4.1 Kaart inrichtingsplan natuur 
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4.4.2 Beschrijving inrichtingsplan op perceelsniveau 

4.4.2.1 perceel K215: 

Perceel oppervlakte 1.44.15 hectare. Momenteel geheel  
in gebruik ten behoeve van de Ecologische Verbindingszone langs  
de oude Leij.  
In totaal 0.25.00 ha. heeft de bestemming ‘groenvoorziening’  
(kom Riel) en ‘agrarisch landschapswaarden’ (buitengebied Goirle). 

Onduidelijk is waarom niet het gehele perceel als natuur 
is bestemd. Het gehele perceel wordt materieel  
beschouwd als bestaande natuur.  

aanbeveling: “Werk mee aan het door het Waterschap 
gewenste beekherstel binnen het plangebied,  
waarmee de ecologische kwaliteiten van de beek  
en de omgeving ervan substantieel toenemen.” 

In het kader van het voorgenomen beekherstel zal de 
inrichting van het perceel fors wijzigen. Het profiel en  
de loop van de beek worden aangepast, er zal 
een poel worden gegraven en er zal een 
steilrand voor de oeverzwaluw/ijsvogel  
worden gerealiseerd. 

Verwezen wordt naar de toelichting bij het 
bestemmingsplan, waar de procedure in  
het kader van de Waterwet verder wordt 
beschreven. 
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4.4.2.2 perceel K217: 

Perceel oppervlakte 2.05.45 hectare, in het vigerende bestemmingsplan geheel bestemd als ‘agrarisch 
landschapswaarden’.  

In het noordwestelijk deel van het perceel is een poel gegraven. Deze poel is in het natuurbeheerplan 
Noord-Brabant 2019 ook als landschapselementtype opgenomen28. Rondom de poel heeft zich besloten 
begroeiing ontwikkeld. Ten oosten van de poel is een kleine waterpartij gegraven. Totaal reeds 
bestaande natuur 0.51.36 ha. 

Op het perceel staat een  
schuurtje. Hierin nestelt een kerkuil. 

Het dak bestaat uit asbest golfplaten. Wellicht kan het  
schuurtje in de toekomst worden gebruikt voor onderhoud  
van het landgoed, natuureducatie etc. Het voornemen is om hiertoe een 
elektriciteitsaansluiting te realiseren.  

Ten oosten van het schuurtje staat een insektenhotel. Deze blijft in stand. 
Overwogen wordt om op meerdere plaatsen in het plangebied een dergelijke 
voorziening te realiseren. 

aanbeveling “Verschraal de rijke toplaag en realiseer zachte bosranden: kern- mantel- en zoom 
vegetatie.” 

De overige delen van het perceel bestaan voornamelijk uit graslanden en voor een beperkt deel uit 
jonge houtopstanden. Deze delen worden volledig opnieuw ingericht: de rijke toplaag wordt grotendeels 
verwijderd, in het westelijk deel worden greppels gegraven waarop Elzensingels worden gepland, e.e.a. 
als een voortzetting van de beperkt aanwezige Elzensingels op het zuidelijk ervan gelegen perceel k883 
(zie verder).  

aanbeveling: “Speel in op de afwisseling in bodemsoort, hoogte en grondwaterstand binnen het 
plangebied en maak waar mogelijk deze verschillen weer zichtbaar en beleefbaar.”  

Naar het oosten toe richting de Rielsedijk wordt een zachte overgang van nat- naar droog bos 
vormgegeven, waarmee de overgang vanuit het beekdal naar de hoger gelegen gronden weer kan 
worden beleefd: op historische kaarten is de overgang duidelijk te zien. De randen van het aan te planten 
bos in de vorm van een kern, mantel zoom vegetatie. Totaal 1.54.09 ha. toe te voegen nieuwe natuur. 

28 natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2019, Status: geen NNB, beheertype: L01.01 Poel en kleine historische wateren, besluit 25 
september 2018, oppervlak m2: 1,12, zie verder paragraaf 4.1.7; 
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4.4.2.3 perceel K221: 

Dit perceel met een oppervlakte van 2.94.40 hectare is vrijwel geheel begroeid met jong bos. Aan de 
westzijde is een grotere poel met een oppervlakte van 0.20.16 ha. gelegen29. Deze poel is vanwege de 
dichte begroeiing vrijwel onbereikbaar. De poel zelf dreigt door begroeiing te verlanden. Een strook bos 
zuidelijk in het perceel met een oppervlakte van 0.175.00 ha. is onderdeel van het natuurnetwerk 
Brabant30.  

De inrichting van het perceel zal fors veranderen. De oostelijke- en zuidelijke oevers van de poel worden 
vrijgemaakt van beplanting. Ook de daaromheen gelegen gronden worden deels vrijgemaakt. Hierdoor 
ontstaat een veel gevarieerder beeld van natte- en droge-, open- en besloten delen. De bosranden 
worden vormgegeven in een kern, mantel zoomvegetatie.  

De forse ingrepen in het gebied versterken de reeds aanwezige natuurwaarden. Op basis van de reeds 
bestaande natuurwaarden is deze herinrichting niet gekwalificeerd als nieuwe natuur.   

“Concentreer onderhouds- en wandelpad aan de westzijde van de Oude Leij: de rust en daarmee de 
ecologische kwaliteit aan de oostzijde van de beek nemen hiermee toe.”  

De geïsoleerde ligging van het perceel blijft in stand: er zijn geen wandelpaden o.i.d. gepland. Het 
gebied is vanwege de natte ondergrond ook slecht toegankelijk. Het gebied zal gaan fungeren als 
(besloten) rustgebied. Aan de westzijde dient de Oude Leij als barrière, de rest van het gebied zal met 
borden en een bescheiden afrastering worden afgesloten voor publiek.  

29 natuurbeheerplan Noord-Brabant, 2019, Status: geen NNB, beheertype: L01.01 Poel en kleine historische wateren, besluit 25 
september 2018, oppervlak m2: 2.116;  
30 N16.04 Vochtig bos met productie, besluit 25 september 2018, oppervlak m2 1.750, zie verder paragraaf 4.1.3; 
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4.4.2.4 percelen K234 en K249: 

Gezamenlijke oppervlakte 1.27.10 hectare; beide percelen  
hebben een agrarische bestemming en zijn ook als zodanig 
in gebruik.  
De percelen worden volledig heringericht: kruiden- en faunarijk  
grasland waarop houtsingels als beschutting voor foeragerende  
reeën en om vorm te geven aan de overgang naar het oostelijk  
gelegen agrarisch gebied. Op delen van de percelen wordt een wandelpad 
aangelegd. Totale hoeveelheid nieuwe natuur 1.27.10 hectare.   

aanbeveling: “Sluit bij de verdere uitwerking van de landschapsvisie aan 
bij de kenmerkende houtwallen, coulissen en bospercelen.” 

4.4.2.5 perceel K235 

Oppervlakte 3.42.95 hectare. Het gehele perceel heeft een agrarische bestemming en wordt ook als 
zodanig gebruikt.  

aanbeveling “Eventueel ontwikkelen van nieuw plas-dras groengebied in de Katsbogte, met de functie 
van waterberging en kwelzone door middel van een economische drager.” 

De percelen worden vrijwel volledig heringericht: kruiden- en faunarijk grasland en bos. Tevens worden 
er een tweetal vennen gegraven, wordt op grote delen van het perceel de toplaag verwijderd en wordt 
er een zachte glooiing (gradiënt) aangebracht waardoor verschillen ontstaan in beleving, overgangen 
nat - droog etc. etc.  

Op dit perceel worden twee woongebouwen gerealiseerd met een totale oppervlakte van 0.70.50 ha. 
(footprint woning, terrassen, toegangsweg etc.). Totale hoeveelheid nieuwe natuur 2.75.45 hectare.  
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4.4.2.6 perceel K240 en K255: 

Het betreft de half verharde Rielsedijk en het zandpad  
Keuterstraatje, gezamenlijke oppervlakte 1.71.30 hectare. 
De huidige functie blijft in stand, echter wordt aan de 
Rielsedijk een semi-vrij liggend fietspad toegevoegd.   

De laanstructuur van de Rielsedijk zal worden versterkt:  
een aantal bomen in de oorspronkelijke laanbeplanting is 
verdwenen of aan vervanging toe. Geen oppervlakte  
nieuwe natuur.   figuur 30: referentiebeeld vrijliggend fietspad 

aanbeveling: “We introduceren een aantal nieuwe verbindingen in het knooppuntennetwerk van 
fietsroutes (…). De routes zijn vaak verbonden aan de lange lijnen uit het landschapsbeleidsplan, 
bijvoorbeeld de Oude Tilburgsebaan en de goederenspoorlijn.” 

aanbeveling: “Versterkt de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied door aanpassing van de 
Rielsedijk en aanleg van wandel- en fietspaden.” 

4.4.2.7 perceel K883: 

Oppervlakte 1.72.45 hectare. Het gehele perceel heeft een agrarische bestemming en wordt ook als 
zodanig gebruikt, m.n. ten behoeve van maisteelt en schapenhouderij.   

Het perceel worden vrijwel volledig heringericht. Op grote delen van het perceel wordt de rijke toplaag 
verwijder. Toe te voegen nieuwe natuur: Elzensingels, kruiden- en faunarijk grasland en bos. De 
bosrand wordt vormgegeven in een kern mantel zoomvegetatie.  

“De flanken van de beekdalen duurzaam inrichten door middel van coulissen. Erven, (duurzame) 
agrarische bedrijven, recreatieondernemingen en overige functies worden landschappelijk ingepast 
binnen deze coulissen.” 

Op dit perceel wordt één woongebouw gerealiseerd met een totale oppervlakte van 0.15.00 ha. 
(footprint woning, terrassen, toegangsweg etc.). Totale hoeveelheid nieuwe natuur 1.57.45 hectare. 
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4.4.2.8 perceel K1055: 

Oppervlakte 0.83.25 hectare. Het perceel heeft  
een agrarische bestemming en wordt ook als zodanig in gebruik. 

Het perceel wordt volledig heringericht: kruiden- en  
faunarijk grasland, beekherstel etc. Totale hoeveelheid 
nieuwe natuur 0.83.25 hectare.   

aanbeveling: “Geeft vorm aan de inrichting van de ontbrekende schakel in de EVZ langs de Oude 
Leij.” 

aanbeveling: “Werk mee aan het door het Waterschap gewenste beekherstel binnen het plangebied, 
waarmee de ecologische kwaliteiten van de beek en de omgeving ervan substantieel toenemen.” 

4.4.2.9 perceel K645 

Dit perceel is in eigendom van Waterschap Brabantse Delta, oppervlakte 0.36.65 ha. en betreft de 
(voormalige) beekloop van de Oude Leij. 

4.4.3 Samenvatting grondgebruik voor en na realisatie van het nieuwe landgoed Leijvennen 

In totaal wordt ruim 8 hectare nieuwe natuur in het plangebied toegevoegd: 

huidig gebruik na realisatie  verschil 

agrarisch   8.79.84    0 - 8.79.84
natuur   5.28.56 13.25.90 +7.97.34
infrastructuur   1.71.30   1.71.30    0 
wonen    0     0.82.50 

_______ _______ 
+0.82.50 
_______

totaal 15.79.70 15.79.70    0 



 

 nieuw landgoed Leijvennen  beeldkwaliteit landschap & bebouwing 
inrichtingsplan, onderhoud & beheer 

     pagina   60 

5. Beeldkwaliteit bebouwing

5.1 Inleiding 

Doel van dit beeldkwaliteitsplan is het verschaffen van een toetsingskader voor de inrichting van het 
plangebied en voor de bouwplannen op de drie kavels in het nieuwe landgoed Leijvennen. Dit 
beeldkwaliteitsplan brengt naar voren wat bepalend is voor de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en 
welke waarden door de landgoedontwikkeling op deze locatie worden versterkt dan wel hoe eventuele 
aantasting wordt voorkomen. 

Dit beeldkwaliteitsplan zal als bijlage bij het bestemmingsplan aan de Raad ter vaststelling worden 
voorgelegd. Hiermee vormt het beeldkwaliteitsplan het toetsingskader voor de toekomstige ruimtelijke 
inrichting en bebouwing van de locatie.  
Het beeldkwaliteitsplan wordt als aanvulling op de Welstandsnota gelijk met dit bestemmingsplan in 
procedure gebracht en vastgesteld. Na het doorlopen van de procedure maakt het plan onderdeel uit 
van de Welstandsnota. Het beeldkwaliteitsplan vormt vanaf dat moment het toetsingsdocument voor de 
ontwikkeling.   

5.2 Identiteit van het nieuwe landgoed 

Twee toegangspoorten benadrukken de toegang tot 
het landgoed, dat zich laat omschrijven als een plek  
waar de natuur de overhand heeft. Een centraal gelegen 
grote eik markeert de bij elkaar gelegen erftoegangen.  
Architectuur komt op de tweede plaats, ondergeschikt  
aan de natuur. 

5.3 Architectuur op het nieuwe landgoed 

Verborgen achter de landschappelijke coulissen komen  
de gebouwen tevoorschijn, als hoogwaardige  
‘architectuur-incidenten’. Ze zijn integraal ontworpen met 
de kwaliteiten van het landschap, en hebben de allure 
die past bij het landgoed. De samenhang tussen de drie  
woningen komt voort uit hun relatie met het  
coulisselandschap en de eigentijdse toepassing van  
traditionele archetypen en materialen.  
Hun verschijningsvorm verschilt juist ten opzichte van  
elkaar, wat benadrukt dat het gaat om incidenten,  
ondergeschikt aan de groene omgeving. 
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5.4 Integraal ontwerp 

De architectuur komt voort uit de kwaliteiten in het  
landschap, waardoor ze elkaar versterken en meer 
worden dan de som der delen. 

5.5 Coulisselandschap 

Dichtbegroeide delen afgewisseld met open plekken,  
waarachter soms woonerven opdoemen, zorgen  
voor een aantrekkelijk coulisselandschap dat met  
de beweging mee verandert. Het ontwerp speelt hier op in. 

5.6 Uitstraling 

De maat en uitstraling van de architectuur onderscheiden 
zich van woningen in het aangrenzende landelijk gebied.  
Ze zijn een hoogwaardige, eigentijdse voortzetting van  
herkenbare elementen uit meer traditionele architectuur. 



 

 nieuw landgoed Leijvennen  beeldkwaliteit landschap & bebouwing 
inrichtingsplan, onderhoud & beheer 

     pagina   62 

5.7 Entree 

Krachtige erftoegangen eindigen in een ruim voorerf,  
passend bij de dramatiek en de allure van het landgoed. 

5.8 Bijgebouwen 

Bij meerdere volumes op één kavel is er sterke  
onderlinge verwantschap, zowel in archetype als 
in materialisering. 

5.9 Materialisering 

Hoogwaardige materialen die mooi verouderen,  
op eigentijdse wijze zijn toegepast. Materialen en  
kleuren die de groene omstandigheden verdragen  
en weerspiegelen. Nooit in hard contrast met de natuur. 
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5.10 Duurzaamheid 

De ontwerpen gaan bewust om met gebruik van energie,  
water en grondstoffen. Ze streven naar energie-neutrale,  
zelfvoorzienende woningen. Waar mogelijk wordt ook het 
landschap ingezet ten gunste van het milieu, zoals  
bijvoorbeeld een natuurlijke afvalwaterzuivering. 

5.11 Kwaliteit als integraal onderdeel van het ontwerpproces 

De kwaliteit van de architectuur wordt buiten dit document bewaakt door een gefaseerd ontwerpproces, 
dat per fase goedkeuring behoeft van een supervisieteam bestaande uit Martien van Osch 
(landschapsarchitect), Ronald Leenders (initiatiefnemer landgoed) en Geert Bosch (architect). 

Architecten waarvan in dit document referentiebeelden zijn gebruikt worden per definitie goedgekeurd: 

- Ard de Vries Architecten
- Bedaux de Brouwer Architecten
- DOK Architecten
- Grosfeld van der Velde Architecten
- Hilberink Bosch Architecten

5.12 Stedenbouwkundig concept & landschappelijke inpassing 

Het karakter van landgoed Leijvennen laat zich bij uitstek omschrijven als een aantrekkelijk, kleinschalig 
en ingetogen coulisselandschap. Bewegend door het landgoed worden continue subtiele overgangen 
ervaren tussen besloten en open, nat en droog. Het landschap ontleent haar identiteit aan de kleine 
kamers en de bosranden met gefilterde doorzichten die hierdoor ontstaan. Hierdoor ontstaat een 
interessant en fraai kleinschalig landschap. 

Bossen en kamers wisselen elkaar af. Het beeld van een half doorzichtig bosje met daarachter een 
weide en weer daarachter een half verborgen gebouw. In het coulisselandschap toont het landschap 
zich in stappen. Nieuwe houtwallen kunnen dichter of opener gemaakt geworden. Hiermee kan 
gespeeld worden met meer en minder doorzicht.  
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De drie nieuwe woongebouwen zijn geconcentreerd rondom de centraal in het plangebied staande 
solitaire eik. Tevens is dit de plek waar diverse wandel- en fietspaden samenkomen.  
Voor wat betreft de typologie van de situering is aangesloten bij woningen in de directe omgeving van 
het landgoed, m.n. die aan de Rielsedijk: alle woningen zijn op afstand van de weg gelegen, verscholen 
in de natuur met een ruime open plek vóór de woning.   
Een sterkere concentratie van bebouwing is in dit kleinschalige coulisselandschap niet passend. Binnen 
dit overheersende kleinschalige landschap zijn de woongebouwen juist als ingetogen ‘architectuur 
incidenten’ vormgegeven. De situering, vorm, inhoud en materialisatie van de gebouwen zijn hierbij 
ondergeschikt aan de overheersende omgeving en passen zich hierbij aan.   

De samenhang tussen de drie woningen komt voort uit hun relatie met het coulisselandschap en de 
eigentijdse toepassing van traditionele archetypen en materialen. Ze zijn een hoogwaardige, eigentijdse 
voortzetting van herkenbare elementen uit meer traditionele architectuur. Hun verschijningsvorm 
verschilt juist ten opzichte van elkaar, wat benadrukt dat het gaat om incidenten, ondergeschikt aan de 
groene omgeving. 

Bijgebouwen31 worden integraal met het hoofdgebouw ontworpen en zijn in situering, vorm, kleur en 
materialisatie hiermee nadrukkelijk verbonden. Om de kwaliteit en uitstraling van het landgoed 
Leijvennen ook op de langere termijn te garanderen is vergunningsvrij bouwen daarom niet toegestaan. 
Ook voor eventueel later toe te voegen bijgebouwen moet een omgevingsvergunning worden 
aangevraagd, waarmee een toetsing kan plaatsvinden aan het vastgestelde beeldkwaliteitsplan.  

31 Raad van State, Uitspraak 201507665/1/R6, 24 augustus 2016: “Artikel 6.9, tweede lid, aanhef en onder c, van de 
Verordening bepaalt dat voor een nieuw landgoed per 1500 m3 woongebouw minimaal vijf hectare landgoed moet worden 
gerealiseerd, waarvan 2,5 hectare nieuwe natuur. Uit deze bepaling volgt niet dat bijgebouwen in deze berekening moeten 
worden betrokken. (…) Het betoog faalt” 
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5.13 Kavelpaspoorten 

5.13.1 Inleiding 

Binnen het plangebied zijn drie bouwlocaties aangewezen: de Beekkavel, de Venkavel en de Boskavel. 
Iedere kavel heeft een eigen signatuur meegekregen, waarmee de inpassing in het landschap en de 
ruimtelijke context van de nieuwe bebouwing op een hoogwaardige wijze zullen worden vormgegeven. 

5.13.2 de Beekkavel 

figuur 31: kavelpaspoort Beekkavel 

De Beekkavel is gelegen in het westelijk deel van het plangebied, oostelijk van de Oude Leij. De 
Beekkavel heeft de volgende kwaliteiten: 

- oprijlaan met terug liggende poort
- woning ligt verscholen in het bos op ca. 75 meter van de Rielsedijk
- zichtlijnen vanuit de bebouwing naar het zuiden, zuidwesten (bestaande ven) en westen (beekdal 

Oude Leij)
- bouwblok 1.500 m2
- maximaal bouwvolume 750 m3
- maximaal 1 woning
- maximale bouwhoogte 6 meter
- oppervlakte bijgebouwen maximaal 150 m2 
- privé deel ca. 8.500 m2, terreinafscheiding niet zichtbaar in het bos te realiseren op de met een 

zwarte stippellijn aangegeven locatie;
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5.13.3 de Boskavel 

figuur 32: kavelpaspoort Boskavel 

De Boskavel is gelegen in het noordoostelijk deel van het plangebied. De Boskavel heeft de volgende 
kwaliteiten: 
- oprijlaan met terug liggende poort
- woning ligt verscholen in het bos op ca. 75 meter van de Rielsedijk
- ten oosten van de woning een ven van 2.000m2
- zichtlijnen vanuit de bebouwing naar het oosten en zuidoosten
- bouwblok 4.500 m2
- maximaal bouwvolume 2.250 m3
- maximaal 3 woningen
- maximale bouwhoogte 10 meter
- oppervlakte bijgebouwen maximaal 150 m2 per woning
- privé deel ca. 8.500 m2 
- terreinafscheiding niet zichtbaar in het bos te realiseren op de met een zwarte stippellijn 

aangegeven locatie; de oostelijke afscheiding wordt gevormd door het ven;
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5.13.4 de Venkavel 

figuur 33: kavelpaspoort Venkavel 

De Venkavel is gelegen in het zuidoostelijk deel van het plangebied. De Venkavel heeft de volgende 
kwaliteiten: 

- oprijlaan met terug liggende poort
- woning ligt in een beperkt open zichtlijn vanaf de Rielsedijk tot aan de Oude spoorbaan
- de woning ligt ca. 100 meter van de Rielsedijk
- ten oosten van de woning een ven van 2.000m2
- zichtlijnen vanuit de bebouwing naar het oosten en zuidoosten en zuiden
- bouwblok 2.625 m2
- maximaal bouwvolume 1.500m3
- maximaal 2 woningen
- maximale bouwhoogte 6 meter
- oppervlakte bijgebouwen maximaal 150 m2 per woning
- privé deel ca. 8.500 m2, terreinafscheiding niet zichtbaar in het bos te realiseren op de met een

zwarte stippellijn aangegeven locatie; de oostelijke afscheiding wordt gevormd door het ven; de
westelijke afscheiding in de vorm van een zgn. “haha” (onzichtbare afscheiding);
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5.14 Verbeelding inrichtingsplan natuur & bebouwing 
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5.15 Verbeelding inrichtingsplan hoogtelijnen 
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6. Onderhouds- en beheerplan

6.1 Omschrijving natuurtypen en landschapselementtypen 

Binnen het landgoed Leijvennen is na de aanleg een groot aantal natuurtype en landschapselement-
typen te onderscheiden. Voor de locaties wordt verwezen wordt naar het inrichtingsplan. Hieronder volgt 
per type een beschrijving32.  

6.1.1 N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland 

Kruiden- en faunarijk grasland omvat graslanden die kruidenrijk zijn, maar niet tot de schraallanden, 
vochtig hooiland, zilt grasland en overstromingsgrasland of glanshaverhooiland behoren. De vegetatie 
kan behoren tot allerlei verbonden van graslandvegetaties; ondermeer kamgrasvegetaties of de meer 
algemene witbolgraslanden.  

figuur 34: referentiebeeld kruiden- en faunarijk grasland 

Diverse soorten ruigte en struweel kunnen in dit grasland voorkomen. Het grasland wordt meestal 
extensief beweid of gehooid en niet of slechts licht bemest. 

Het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland kan voorkomen op diverse bodems van vochtig tot droog 
en heeft doorgaans een (matig) voedselrijk karakter. Kruiden- en faunarijk grasland komt in vrijwel alle 
landschapstypen voor. Toch is het areaal de laatste veertig jaar enorm afgenomen door de gangbare 

32 Index natuur & landschap https://www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/index-natuur-en-landschap/ 
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landbouwpraktijk: sterke bemesting gecombineerd met periodiek doodspuiten van de grasmat en 
opnieuw inzaaien met hoog productieve grasvariëteiten. De meeste overgebleven kruidenrijke 
graslanden liggen in overhoekjes van het agrarische gebied of komen voor in natuurgebieden. Daar kan 
kruidenrijk grasland een tijdelijk fase zijn als de benodigde abiotische omstandigheden voor 
schraallanden niet of nog niet gerealiseerd kunnen worden. 

Kruiden- en faunarijk grasland wordt bij een goede kwaliteit gekenmerkt door variatie in structuur (ruigte 
en plaatselijk struweel, hogere en lage vegetatie) en een kruidenrijke graslandbegroeiing die rijk is aan 
kleine fauna. Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen voor diverse 
vegetatietypen. 

Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels binnen Kruiden- 
en faunarijk grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan minder zeldzame soorten. Het type is o.a. 
van belang voor vlinders en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren De graslanden worden 
doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of bekalking 
toegepast worden. 

Het betreft grasland, de grasachtigen (monocotylen) zijn dominant, maar kruiden (dicotylen) en 
mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%. De graslanden zijn niet tot andere 
beheertypen te rekenen. Dit beheertype kent twee varianten: 
- matig tot droog kruiden- en faunarijk grasland
- nat tot vochtig kruiden- en faunarijk grasland

Het beheertype Kruiden- en faunarijk grasland komt voor in vrijwel alle landschapstypen. 

Herstelbeheer van kruiden- en faunarijk grasland begint tegenwoordig altijd bij voedselrijk en 
soortenarm agrarisch grasland of akker. Doel van het herstelbeheer is het verwijderen van nutriënten 
om de biomassaproductie te verlagen en zo een grotere biodiversiteit te verkrijgen. Het herstelbeheer 
is in twee fasen op te delen: 

Het inrichtingsbeheer is erop gericht om het grasland zodanig te ontwikkelen dat het voedselarmer en 
soortenrijker wordt, maar ook dat er geen dominantie van ongewenste grassoorten als gestreepte witbol 
en pitrus optreedt. Dit beheer is vooral gericht op het verwijderen van nutriënten uit het grasland. 
Het hooilandbeheer bestaat uit maaien en afvoeren om stikstof en fosfaat te verwijderen. Hiermee moet 
het liefst voor 1 juni, maar in ieder geval zo vroeg mogelijk begonnen worden. In voedselrijke graslanden 
is er voor 1 juni al voldoende productie om te maaien. Later in het jaar kan er nogmaals worden gemaaid, 
en in voedselrijke graslanden is zelfs een derde snede mogelijk. De verschraling van kruiden- en 
faunarijke graslanden met dit hooilandbeheer duurt lang. 

Omdat het bij maai- en begrazingsbeheer heel lang duurt voordat de kenmerkende kruiden op de 
voormalige landbouwgronden naar voren gaan treden, wordt er in het natuurbeheer ook voor gekozen 
om de fosfaatverzadigde bovenste bodemlaag in zijn geheel af te voeren. Dit is wel een erg kostbare 
maatregel. 

Graslanden waarin gestreepte witbol of andere van grassoorten overheersen, gaan pas veranderen in 
bloemrijke graslanden als het fosfaatgehalte voldoende is verminderd. Het gehalte moet zover zijn 
gedaald, dat soorten van matig voedselrijke omstandigheden kansen krijgen. Daarnaast moeten de 
dominante grassoorten de kop worden ingedrukt. 

Ook voor het doorbreken van de dominantie door grassen blijft hooilandbeheer nodig om via maaien en 
afvoeren stikstof en fosfaat te verwijderen. Door dit meerdere jaren achtereen vol te houden, eventueel 
gecombineerd met drukbegrazing, plaggen of andere maatregelen om de dominante grassen te 
verwijderen, is het mogelijk om van een door grassen gedomineerd grasland te komen tot een bloemrijk 
grasland met veel kruidensoorten. 
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Als het omploegen van de bodem of het diep afplaggen om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan 
kan in droge omstandigheden worden gekozen om enkele jaren zeer intensief te begrazen. Hierdoor 
neemt de vegetatie af, en het vee trapt dankzij de intensieve bezetting ook graszoden stuk. Hierdoor 
ontstaan open plekjes en paadjes die vestiging van kruiden mogelijk maken. Dit is een veel minder 
extreme maatregel dan de twee maatregelen hierboven, en het effect zal ook minder uitgesproken zijn. 
Ook wordt met dit beheer geen fosfaat afgevoerd. Dit kan wel een alternatief zijn om de ontwikkeling 
van grasland naar graskruidenmengsel open te breken op locaties waar omploegen en diep plaggen 
geen optie is, maar dit moet nog worden aangetoond. 

6.1.2 N15.02 Dennen-, Eiken- en Beukenbos 

Dennen-, eiken-, of beukenbos omvat bossen met dennen, eiken, beuken en/of berken en zijn vaak 
eenvoudig van structuur. Veel van deze bossen komen voor op zure, droge en zandige bodems. 
Wanneer de bodem meer leem bevat, kennen de bossen een grotere floristische rijkdom. 

figuur 35: referentiebeeld Dennen- Eiken- en Beukenbos 

Ook vochtiger typen van deze bossen met pijpenstrootje in de ondergroei behoren hiertoe. 
Vegetatiekundig behoren deze bossen tot het Zomereikenverbond of het Verbond der naaldbossen. 

Dennen-, eiken of beukenbos is te vinden in het Zandlandschap zoals op de Veluwe en delen van 
Drenthe. Plaatselijk komt het ook voor in het Heuvellandschap en op oude strandwallen. Veel van de 
bossen zijn vorige eeuw ontstaan als gevolg van aanplant of natuurlijke successie. De cultuurlijke 
invloed is vaak te merken aan bijvoorbeeld ingevoerde boomsoorten en sporen van hakhoutbeheer.  

Hoewel Dennen-, eiken-, of beukenbos algemeen voorkomt ontbreekt vaak een hoge diversiteit aan 
flora en fauna. Oorzaken betreffen een geringe structuurrijkdom in voormalige productiebossen, de 
jonge leeftijd en gevolgen van verzuring en vermesting. Dennen-, eiken- en beukenbos kan zowel 
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combinaties van boomsoorten bevatten als een sterke dominantie van één soort. Door het zure en 
voedselarme karakter is er bij ongestoorde ontwikkeling sprake van ophoping van strooisel wat zich met 
name voordoet bij bossen zonder leem in de ondergrond en bij sterke dominantie van eiken en beuken 
die zuur strooisel produceren. Hierdoor is bodemvegetatie vaak beperkt aanwezig.  

Aanwezigheid van soorten met rijker en makkelijker afbreekbaar strooisel, zoals linde op leemhoudende 
bodems, zorgt voor een milde humus, en daardoor een beter ontwikkelde bodemvegetatie. Het 
kronendak is minder gesloten en er is meer variatie tussen lichte en donkere delen. Op open plekken 
ontwikkelen zich vaak braamstruwelen en vestigen zich struiken als lijsterbes en vuilboom. In late stadia 
kan hulst dominant aanwezig zijn. Bij begrazing zijn ook grazige heidevegetaties aanwezig. Begrazing 
heeft een sterk effect op omvang en samenstelling van de boomverjonging. Natuurlijke processen zoals 
windworp kunnen voor variatie in structuur zorgen, maar vaak is (een aanvullend) menselijk beheer 
nodig om gevarieerde bossen te verkrijgen. Begrazing kan voorkomen dat open plekken weer snel 
dichtgroeien. 

De betekenis voor de biodiversiteit is met name gelegen in grote aantallen (vaak bedreigde) 
paddenstoelen, blad- en korstmossen en enkele vaatplanten. Structuurrijke bossen met enige buffering 
in de bodem, bossen met een hoge luchtvochtigheid en bossen met oude bomen kennen vaak een 
hogere biodiversiteit. 

Het beheertype Dennen-, eiken-, of beukenbos omvat bossen en struwelen gedomineerd door eiken, 
dennen, beuken, berken, lijsterbes, ratelpopulier of vuilboom. 

Maximaal 20% van het areaal van het betreffende bosgebied wordt gedomineerd door boomsoorten die 
oorspronkelijk van buiten Europa zijn ingevoerd, zoals Amerikaanse eik en Douglasspar. Op 80% van 
de oppervlakte wordt geen hout geoogst of is de houtoogst minder dan 20% van de bijgroei. Op de 
overige oppervlakte kan meer geoogst worden in het kader van omvorming naar een natuurlijker bos. 
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6.1.3 N16.04 Vochtig bos 

Vochtig bos met productie bestaat uit loofbossen die gedomineerd worden door diverse boomsoorten 
zoals populier, es, esdoorn, beuk, haagbeuk, eik, iep en els. Het is een grotendeels gesloten bos met 
een weelderige ondergroei. Dit bostype is de productievariant van delen van het haagbeuken- en 
essenbos en beek- en rivierbegeleidend bos. 

figuur 36: referentiebeeld vochtig bos 

Het komt voor op matig nat tot matig droge, vrij voedselrijke kleiige tot zandige bodems, waaronder 
overstromingsdelen van beken. Het bostype kan gevonden worden in het rivierengebied op oeverwallen 
en hoge uiterwaarden, lokaal op lemige zandgronden in het oosten, op kleibodems zoals in de 
Flevopolders maar ook in de kustgebieden, en lemige/kleiige kalkhellingen in Zuid-Limburg. 

De diversiteit is laag tot matig hoog. Vooral soorten van oudere, meer ontwikkelde bosgroeiplaatsen 
ontbreken vaak nog, terwijl makkelijk koloniserende sporenplanten en vogels al aanwezig zijn. Door 
snelle groei en sterfte kan binnen afzienbare tijd een gevarieerde bosstructuur ontstaan, met veel dood 
hout en een weelderige struiklaag en bodemvegetatie. 

Kleinschalige kap en aanplant wanneer zaadbronnen van gewenste soorten nog ontbreken kan de 
(kwalitatieve en kwantitatieve) productie en samenstelling bevorderen. Door deze aanvullende 
bosverjongingsactiviteiten met primair lokaal gewenste inheemse boom- en struiksoorten wordt 
versneld een nieuwe gewenste bosgeneratie van voldoende ecologische kwaliteit gerealiseerd. 
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6.1.4 N14.01 Rivier- en beekbegeleidende bossen 

Rivier- en beekbegeleidend bos omvat periodiek overstroomde bossen. Deze bossen staan onder 
invloed van stromend oppervlaktewater, of water van vergelijkbare kwaliteit. Het kan gaan om bossen 
die overstroomd worden door rivier- of beek, zoals ooibossen en beekbossen, maar ook om bossen die 
onder invloed staan van vrijwel permanent uittredend gebufferd grondwater, zoals bronbos.  

Vegetatiekundig behoren deze bossen tot het Wilgenverbond, Iepenrijke Eiken-Essenverbond en 
Verbond van Els en Es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figuur 37: referentiebeeld rivier- en beekbegeleidend bos 

Rivier- en beekbegeleidend bos is op diverse bodems te vinden, zowel op rivierklei als op de meer 
(lemige) zandbodems langs de beken. Rivier- en beekbegeleidend bos is te vinden in de 
landschapstypen Rivierengebied (buitendijkse gronden grote rivieren, Biesbosch en Oude Maas) en in 
Beekdalen binnen het overstromingsbereik van beken.  

Rivier- en beekbegeleidend bos met hun karakteristieke soorten zijn sterk achteruitgegaan in omvang 
en kwaliteit in Nederland. Door bedijking, verdroging, grote wijzigingen in overstromingsdynamiek en 
bosexploitatie is het karakter van de slechts geringe oppervlakte Rivierbegeleidend bos sterk 
beïnvloedt. Europees gezien is Rivierbegeleidend bos zo zeldzaam, dat Nederland voor de resterende 
oppervlakte een grote verantwoordelijkheid draagt. Bronbos is door verdroging vaak sterk verruigd of 
geheel verdwenen en komt in Nederland slechts op geringe oppervlakte op een beperkt aantal plaatsen 
voor. 

Laaggelegen delen van Rivierbegeleidend bos worden meestal gedomineerd door wilgen en 
moerasplanten. Hoger op de oever gaat een goed ontwikkeld ooibos geleidelijk over in gewone es, iep 
en meer typische bosplanten. Struweel wordt vaak gedomineerd door wilgen of meidoorns. Door 
verdroging en onvoorspelbare overstromingen domineren ruigten vaak op open plekken. Bij begrazing 
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zijn ook grazigere vegetaties aanwezig. Langs beken is doorgaans zwarte els of gewone es de 
dominante soort. Voedselrijkdom en basenrijkdom worden sterk bepaald door het overstromingswater.  

Rivier- en beekbegeleidend bos is van belang voor diverse soortgroepen, zoals broedvogels, mede door 
het (vaak) weelderige en ontoegankelijke karakter. De bever is kenmerkend voor Rivier- en 
beekbegeleidend bos direct aan oevers. Door de basenrijke omstandigheden en vaak hoge 
luchtvochtigheid zijn deze bossen belangrijk voor veel zeldzame mossen. In het getijdebos in Nederland 
komen de grootste populaties van spindotterbloem en het zeer zeldzame vloedschedemos in Europa 
voor. Bossen langs beken kennen eveneens een rijke fauna. Bronbos kent kenmerkende soorten voor 
beschaduwde bronmilieu’s zoals goudveil en bittere veldkers. 

Rivier- en beekbegeleidend bos omvat bossen en struwelen die periodiek door oppervlaktewater 
worden overstroomd bij hoge waterstanden in beek of rivier en bossen die direct onder invloed staan 
van vrijwel permanent uittredend grondwater. 

Vooral op natte kwelplekken zijn er op voormalige landbouwgronden mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van soortenrijke beekbegeleidende bossen. Hoe snel de bossen zich ontwikkelen is mede 
afhankelijk van de vraag of de voedselrijke toplaag wel of niet wordt verwijderd. Pas afgegraven natte 
grond vormt een goed kiemmilieu voor zaden van wilgen en elzen. Wanneer de voedselrijke bovengrond 
niet wordt afgegraven kan zich een ruigte ontwikkelen waarin elzen en andere boomsoorten geen kans 
krijgen zich te vestigen. Ook wanneer de boomlaag zich wel heeft ontwikkeld, blijft de ondergroei nog 
lang een ruig karakter houden met veel hoogopgaande voedselminnende soorten. 

6.1.5 N03.01 Beek en bron 

Het beheertype Beek en bron komt voor op de zand- en lössgronden van noord, oost en zuid Nederland 
en in de duinen. Het gaat om kleine stromende wateren met hun bronnen, zoals Regge, Dinkel, Berkel, 
Dommel, en Swalm, die uiteindelijk uitmonden in een rivier, in oost- en zuid Nederland, of op een 
(voormalig) estuarium (Drentse Aa, Boorne in noord Nederland). (Mee)stromende wateren zoals 
molenkolken, sprengen en opgeleide beken behoren eveneens tot dit type.  
Ieder bekenstelsel kent brongebieden, bovenlopen, een of twee middenlopen en een benedenloop. 
Bronnen en bovenlopen liggen vaak heel verspreid en hoog in het landschap en zijn vaak gedeeltelijk 
ge- of vergraven. Middenlopen liggen vaak wat dieper in laagten en trekken daardoor ook veel 
grondwater aan. De benedenlopen liggen in vlakke veengebieden en overstromingsvlakten, ze kunnen 
zo breed worden dat ze lijken op kleine rivieren (Eem, Dieze, Reitdiep). 

De meeste beken behoren tot de zogenaamde laaglandbeken daarnaast komen heuvellandbeken voor. 
De ecologische verschillen tussen beide type beken is groot door de variatie in bodem en de verschillen 
tussen rustig en turbulent water. Beken in de duinen, duinrellen, hebben vaak kenmerken van beide 
typen. Laaglandbeken zijn langzaam stromende, vaak vrij brede beken, met een regelmatige 
waterafvoer. Ze komen voor in vrij vlakke zandgebieden; het Drents plateau, de Achterhoek, de grote 
glaciale bekkens in midden Nederland en in grote delen van Noord-Brabant. 
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figuur 38: referentiebeeld beek 

De beken in reliëfrijke gebieden; zuid en midden Limburg en stuwwallen van midden Nederland, hebben 
vaak duidelijk herkenbare bronnen, stromen sneller, slijten wat dieper in en vormen makkelijker 
zandbanken. De bodems zijn zandig of vaak grindrijk, slib komt slechts plaatselijk voor. 

Beken en bronnen zijn van groot belang voor waterranonkels, fonteinkruiden en sterrekroossoorten, 
platwormen, waterkevers, libellen, waterjuffers en kokerjuffers, rivierkreeft en een groot aantal vissen: 
beekforel, beekprik, elrits, serpeling. kwabaal (benedenloop), rivierdonderpad, zeeprik, rivierprik, 
gestippelde alver en vlagzalm.  

Vrijwel alle beken zijn door de mens vergraven. Beken zijn verlengd, verbreed, verdiept, gekanaliseerd 
en met elkaar verbonden om water versneld af te voeren. De meeste beken zijn in de benedenloop 
gestuwd en lozen op kanalen en vaarten met vaste peilen. De waterkwaliteit van het beekwater is 
meestal niet goed door vermesting of vervuiling. Voor vissen is het ongehinderd kunnen trekken van 
zee naar de paaiplaatsen in beken is van groot belang. Door afdamming en opstuwing is dit vaak niet 
goed mogelijk. Het recht trekken van beken en opstuwen verminderd ook de overlevingskansen voor 
libellen, haften, kokerjuffers en platwormen. 

Herstel van de waterkwaliteit is echter mogelijk en is bij de heuvellandbeken ook al succesvol. Voor de 
laaglandbeken is de situatie echter beduidend minder rooskleurig. Door kanalisatie en vervuiling zijn de 
condities van dit type beken vrijwel nergens op orde. Vooral de kleinere, zwakgebufferde en 
voedselarme bovenlopen en duinrellen zijn vrijwel verdwenen. 

Het beheertype Beek en bron omvat bronnen en stromend water (gemiddeld meer dan 10 cm/sec) met 
bronmos, bronkruid, beekstaartjesmos, waterranonkels, sterrekroossoorten, vederkruiden, waterviolier 
en enkele fonteinkruiden. De vegetaties zijn erg variabel in bedekking, ook binnen één seizoen. 
Omringend water en zandbanken zonder deze soorten wordt ook tot het beheertype gerekend. 
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Een van de belangrijkste ecologische kenmerken van een goed functionerende beek is de continue en 
relatief constante afstroming van beekwater. Dit is te bereiken door te sturen op de natuurlijke 
heterogene morfologie van de beekbedding. De stromingssnelheid van de beek blijft gelijkmatig over 
de seizoenen dankzij een natuurlijke, meanderende loop en de daarin aanwezige structuren, zoals dood 
hout, blad en bodemmateriaal. Deze systeemvoorwaarden zijn afhankelijk van de morfologie en de 
hydrologie van de beek. 

Er is in de afgelopen jaren gewerkt aan het herstel van oude meanderingen van beken om de morfologie 
van beken te herstellen om water vast te houden en natuur kans te geven. Het OBN Deskundigenteam 
Beekdallandschap heeft hierover de brochure 'Van stroomgoot tot beekdallandschap' geschreven. Bij 
de hermeandering en het beekherstel is veel aandacht voor het beekdallandschap als een 
overstromingslandschap waarin water en land elkaar sterk beïnvloeden. 

Bij het hermeanderen van beken worden drie hoofdtypen beekprofielen gebruikt: 

- In het twee fasenprofiel functioneert een breder winterbed als waterbergings- en inundatiezone en 
als drager van natte natuur; 

- In het plas-dras-profiel wordt de beek voorzien van een wal op het flauwe talud, waardoor hoge 
afvoeren over de wal inunderen terwijl bij lagere afvoeren continue stroming blijft gewaarborgd; 

- In het verondiepte, verbrede profiel wordt de beek ondieper en smaller gemaakt, waarbij inundatie 
van beekbegeleidende gronden mag optreden; 

In landgoed Leijvennen wordt het beekherstel gebaseerd op het realiseren van een twee fasenprofiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
figuur 39: referentiebeeld beek  
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6.1.6 N10.02 Vochtig hooiland 

Vochtig hooiland is ontstaan door de ontginning van moerassen of natte bossen en door langdurig 
gebruik als hooiland. Vochtig hooiland komt voor op natte veen- en kleibodems met een redelijke 
draagkracht. Het gaat om bloemrijke graslanden, vaak geel van soorten als ratelaar, gewone roklaver, 
moerasrolklaver, geel walstro, scherpe boterbloem, kruipende boterbloem of dotterbloem. 
Vochtighooiland is minder zeggenrijk dan nat schraaland. Ze zijn nu niet meer interessant voor boeren 
door hun lage productie en eiwit-arm gewas, maar ze behoorden ooit tot de betere graslanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 40: referentiebeeld vochtig hooiland 
 
Net als bij natte schraallanden zijn microgradiënten in het vochtgehalte belangrijk. De hooilanden 
langs de rivieren bijvoorbeeld zijn zeer gradiëntrijk met overgangen naar oeverwallen, rivierduintjes of 
kommen.  
In vochtig hooiland komen overgangen naar grote zeggenvegetaties en ruigten met moerasspirea voor. 
Lokaal kan opslag plaatsvinden van wilgenstruwelen. Deze elementen zijn van belang voor vlinders of 
struweelvogels. Open landschappen kunnen van belang zijn voor weidevogels. Belangrijke gebieden 
met vochtig hooiland zijn te vinden in beekdalen, op hoge in cultuur gebrachte kwelders, langs (kleine) 
rivieren en in het veenweidegebied. 

Vochtig hooiland langs de rivieren is internationaal belangrijk. Van bijzondere betekenis is wilde 
kievitsbloem. Een groot deel van de Europese populatie van deze soort komt in Nederland voor in de 
oeverlanden van Zwarte water en Overijsselse vecht. Vochtige hooilanden zijn nationaal van belang als 
leefgebied van o.a. kemphaan, watersnip, zomertaling, paapje, donker pimpernelblauwtje, rode 
vuurvlinder, moerasprinkhaan, zompsprinkhaan, harlekijn, weidekervel, trosdravik, wilde kievitsbloem, 
brede orchis, fijnstelige, kale, geplooid, slanke en spitslobbige vrouwenmantel, waterkruiskruid, 
zwartblauwe rapunzel, bosbies en adderwortel. Bovenveengraslanden zijn de laatste voorbeelden van 
in cultuur gebrachte hoogvenen. 

Vochtige hooilanden zijn door ontginning, ontwatering en bemesting zeldzaam geworden. Deze 
graslanden wordt jaarlijks gehooid, soms twee maal al dan niet met nabeweiding. De graslanden worden 
doorgaans niet bemest. Om verzuring tegen te gaan kan, bij uitzondering, ruige stalmest of bekalking 
toegepast worden. 

Vochtig hooiland omvat hooilanden (zie eerste alinea), al dan niet met nabeweiding. (Zie ook nat 
schraalland voor de afgrenzing met dit beheertype). Vochtig hooiland omvat dotterbloem-, 
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kievitsbloem- of pimpernelhooilanden, weidekervelgraslanden, veldrusschraallanden of de wat 
schralere bovenveengraslanden. (Zie ook nat schraalland voor de afgrenzing met dit beheertype) 
 
Vochtig hooiland wordt ofwel vrijwel jaarlijks overstroomd door oppervlaktewater (o.a. langs de 
rivieren); staat onder invloed van uitredend kwelwater (beekdalen) of is gelegen op een veenbodem 
met een gemiddeld waterpeil van 20-30 cm. onder maaiveld, waarbij het peil in de zomer alleen 
gedurende korte tijd dieper kan wegzakken. Het beheertype wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel 
wordt afgevoerd. 
 
Voor 1900 waren overal in Nederland graslanden op vochtige en natte bodems in gebruik als 
boerengrasland, om te voorzien in hooi als wintervoer voor het vee. Vochtige hooilanden waren een 
essentieel onderdeel van een groter landbouwkundig systeem van gemengde bedrijven. Door de lage 
ligging werden vochtige hooilanden regelmatig overstroomd door water van beken, rivieren of 
boezems. Hiermee werden voedingsstoffen en bufferstoffen aangevoerd, die de vegetatie en 
productie in stand hielden. Vanaf 1850 is door kunstmest, ontwatering en landbouwmechanisatie veel 
vochtig hooiland omgevormd tot hoog productief grasland. 
 
Veel vochtige hooilanden liggen nu geïsoleerd in landbouwgebieden. Door deze versnippering hebben 
veel vochtige hooilanden last van verdroging, verzuring, eutrofiëring en verruiging. Vochtige 
hooilanden lijden onder verdroging als gevolg van de ontwatering in omringende landbouwgebieden, 
en in beekdalen ook onder kunstmatig hoge zomerpeilen in veelal gekanaliseerde beken. 
Verzuring is een natuurlijk proces, maar vond vroeger in de meeste bodems van natte voedselarme 
graslanden nauwelijks of heel langzaam plaats. Het proces werd tegengehouden door een toevoer 
van neutraliserende en bufferende stoffen door grond- of oppervlaktewater. Verzuring kan optreden bij 
de combinatie van verdroging en verruiging, en leidt tot overheersing van pitrus. Voor verzuring, 
eutrofiëring en verruiging is ook de kwaliteit van het oppervlaktewater van belang, omdat hierin vaak 
de nodige bufferstoffen ontbreken en er vaak nutriënten mee worden aangevoerd. 

6.1.7 L01.01 Poel en klein historisch water 

Poelen zijn natuurlijke of gegraven laagtes, gemaakt om over water voor vee te kunnen beschikken. 
Andere al dan niet gegraven kleine wateren met een historische betekenis zijn bijvoorbeeld 
voorraadbassins voor bluswater, visvijvers, schapenwasplaatsen, pingoruïnes en veenputten. Vaak 
vervulden poelen meerdere functies.  

De mens heeft altijd water nodig gehad en daarvoor zijn zowel bestaande natuurlijke wateren als zelf 
gegraven laagtes gebruikt. Ook uit de middeleeuwen zijn putten en kuilen bekend. Tot op de dag van 
vandaag worden poelen gegraven en gebruikt. Poelen en kleine wateren in het landschap kunnen dus 
al eeuwen oud zijn, alhoewel sommige van zeer recente datum zijn, denk aan nieuw gegraven 
amfibieënpoelen. Het beheertype Poel en klein historisch water is te vinden in heel Nederland. Er zijn 
diverse vormen bekend. 

In het waterrijke West-Nederland dienden de sloten veelal als veedrinkplek en waren poelen dan ook 
minder noodzakelijk. In dit gebied vinden we de veenputten die door het kleinschalig afgraven van veen 
zijn ontstaan. 
Als drinkplaats voor vee zijn poelen daar te vinden waar ander drinkwater niet voorhanden was. Vooral 
in Oost- en Zuid-Nederland zijn poelen veel voorkomende landschapselementen. In de kustgebieden 
zijn poelen aangelegd om in zoet water te voorzien in een zilte omgeving. Deze poelen werden dan in 
een kunstmatige verhoging gegraven. Dit zijn de zogenaamde hollestelles. Deze zijn vooral in Zeeland 
te vinden en liggen vaak buitendijks. Wateren die als bluswater dienden zijn veel nabij boerderijen en 
nederzettingen te vinden. Visvijvers komen vooral veel in Brabant en Zuid-Limburg voor. Het is 
belangrijk de historische contouren/vormen te behouden, zeker bij de visvijvers. 
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Openheid rondom (een deel van) de poel kan de zichtbaarheid en beleefbaarheid vergroten en is van 
belang om een goed voortplantingsbiotoop voor amfibieën te behouden. In het verleden was zeker bij 
veedrinkpoelen het element bereikbaar voor vee en dus in ieder geval deels onbegroeid. Vaak stonden 
er wel enkele bomen bij een poel voor schaduw voor de dieren en tegen verdamping. Soms kennen 
poelen gemetselde randen, zoals uit Zuid-Limburg bekend is. Poelen zijn van groot belang als 
voortplantingsbiotoop voor amfibieën en libellen in het cultuurlandschap. 

Zowel een poel als een klein historisch water is doorgaans een geïsoleerd stilstaand water dat gevoed 
wordt door grond- en/of regenwater. Een poel mag in verbinding staan met sloten of greppels wanneer 
sprake is van een natuurlijke eenheid die vrij afwatert. Veenputten mogen in verbinding staan met het 
slotenstelsel in het gebied. Het element heeft een oppervlakte van minimaal 0,5 en maximaal 50 are. 

6.1.8 L01.07 Laan 

Lanen zijn wegen die aan beide zijde met een of meerdere rijen bomen zijn beplant. Lanen vormen 
sinds de 17e eeuw belangrijke dragers van landgoederen en buitenplaatsen. Lanen werden niet alleen 
aangeplant uit esthetische motieven, maar dienden ook als beschutting tegen weersinvloeden en voor 
de houtproductie. Lanen blijven populair in de diverse tuinstijlen. Nog altijd worden nieuwe lanen 
aangelegd. Lanen komen voor in heel Nederland, vaak op en rond landgoederen. Soms herinneren 
lanen aan vroegere landgoederen op die locatie. 

Lanen zijn belangrijke onderdelen van landgoederen en geven vaak de structuur aan. Niet zelden 
bevindt zich het landhuis aan het eind van een laan, of biedt een laan een ver zicht naar een markant 
punt in de omgeving. Zeker oudere lanen met markante bomen kunnen zeer indrukwekkende 
landschapselementen zijn. Lanen zijn van belang voor aan oude bomen of boomholten gebonden 
vogels en vleermuizen. Verder zijn ze van belang voor op bomen groeiende mossen en korstmossen 
en oude lanen waar jaarlijks weinig strooisel blijft liggen zijn van groot belang voor zeldzame 
mycorhizapaddestoelen. 

aanbeveling: “Versterk waar mogelijk de historische laanstructuur van de Rielsedijk en maak deze 
daarmee weer beter beleefbaar.”    

Een laan is een weg of pad, die aan beide zijden met een of meerdere rijen bomen is beplant en is 
bedoeld en aangelegd als laan. Bij een laan gaat het meestal om bomen van dezelfde soort en leeftijd 
en er is sprake van een herkenbaar en regelmatig plantverband. Een laan is minimaal 50 meter lang. 

6.1.9 L01.02 Houtwal en houtsingel 

Houtwallen en houtsingels komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten zoals; graften, 
grubben, dykswâlen, schurvelingen of houtkaden. Houtwallen komen vooral voor in cultuur-
landschappen in het Zandgebied, Heuvelland en het Duingebied. Lijnvormige landschapselementen 
met wallichaam in het laagveengebied worden houtkade genoemd. Ook de begroeiing op graften en 
holle wegen in Zuid-Limburg valt onder dit type. 

Deze lijnvormige landschapselementen kennen een sterke samenhang met het omringende landschap. 
Houtwallen en houtsingels zijn bepalend voor het kleinschalige kampenlandschap op de zandgronden. 
Deze lijnvormige elementen vormen een belangrijk biotoop voor aan struwelen en zomen gebonden 
flora en fauna in het cultuurlandschap. Ze zijn tevens van belang ter oriëntatie voor vleermuizen en als 
verbindingszone voor fauna. Het element wordt periodiek afgezet in een cyclus van eenmaal 6-15 jaar. 

Een houtwal of houtsingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten landschapselement, al dan 
niet groeiend op een aarden wal, met een opgaande begroeiing van inheemse bomen en/of struiken. 
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De begroeiing wordt als hakhout beheerd. De houtwal of houtsingel is minimaal 25 meter lang en 
maximaal 20 meter breed. 

Elzensingels bestaande uit een enkele rij horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype 
L01.03 Elzensingel. 

6.1.10 L01.03 Elzensingel 

Elzensingels zijn lijnvormige landschapselementen die bestaan uit een enkele rij zwarte elzen, en vaak 
langs slootkanten staan. Deze elzensingels komen vooral voor in het laagveen-, zand- of rivierengebied 
en zijn zeer kenmerkend voor de Friese Wouden en komen in verscheidene andere delen van 
Nederland voor, zoals het Groninger Westerkwartier, de Gelderse Vallei, Midden-Brabant en de 
gebieden rond Staphorst en Vriezeveen. Elzensingels zijn van belang voor schuilmogelijkheden voor 
fauna in het cultuurlandschap. 

Een elzensingel is een vrijliggend lijnvormig en aaneengesloten éénrijig landschapselement dat 
grotendeels bestaat uit Zwarte els en als hakhout wordt beheerd. Een elzensingel is minimaal 25 meter 
lang. 
Losse bomenrijen horen niet tot dit beheertype, maar tot het beheertype L01.13 Bomenrij/solitaire 
boom. Windsingels om boomgaarden en kwekerijen horen niet tot dit beheertype. 
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6.2 Financiering aanleg, onderhoud & beheer 

6.2.1 financiering aanleg 

De realisatie van dit landgoed vindt plaats in het kader van de landgoederenregeling van de Provincie 
Noord-Brabant. De te realiseren woningen dragen bij aan de financiële haalbaarheid van het 
landgoedinitiatief. Met de verkoop van de bouwkavels kunnen de kosten voor waardedaling van de 
landbouwgrond, bouwrijp maken van de bouwkavels, plankosten en de inrichtingskosten van de bossen, 
graslanden en landschapselementen worden gefinancierd.  
 
De kosten voor het realiseren van de nieuwe natuur zijn gebaseerd op landelijk bekende normen en 
ervaringsgegevens van terrein beherende organisaties33.  
 
De verplichting om in de aanleg en onderhoud van de (nieuwe-) natuur te voorzien is vastgelegd in de 
regels van het bestemmingsplan en wordt tevens vastgelegd in een privaatrechtelijke samenwerkings-
overeenkomst (een zgn. kwalitatieve verplichting) tussen de initiatiefnemer en de gemeente Goirle. Bij 
verkoop van bouwkavels gaan deze verplichtingen over op de opvolgende eigenaren.   

6.2.2 financiering onderhoud & beheer 

De toekomstige eigenaren zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van het landgoed. 
Zoals hiervoor aangegeven is deze verplichting vastgelegd in een notariële akte gesloten tussen de 
initiatiefnemer en de gemeente Goirle. De kosten voor het onderhouden van de (nieuwe-) natuur zijn 
gebaseerd op landelijk bekende normen en ervaringsgegevens van terrein beherende organisaties34.  
 
Om een deskundig en éénduidig beheer van het landgoed te kunnen garanderen, ook op de langere 
termijn, worden de eigenaren verplicht35 zich bij het onderhoud en beheer te laten bijstaan door een 
deskundige natuur- en terrein beherende organisatie (bijvoorbeeld het Brabants Landschap als 
eigenaar van het aangrenzende natura2000 gebied Regte Heide - Riels Laag). 
 
 

  

                                                      

33 o.a. standaardkostprijzen natuur (SKP), index natuur & landschap, subsidiestelsel Natuur & Landschap, ervaringsgegevens 
Bosgroep zuid, portaal natuur en landschap; 
34 o.a. standaardkostprijzen natuur (SKP), index natuur & landschap, subsidiestelsel Natuur & Landschap, ervaringsgegevens 
Bosgroep zuid, portaal natuur en landschap; 
35 deze verplichting is vastgelegd in de op de percelen rustende kwalitatieve verplichting zoals omschreven in paragraaf 6.2.1 
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Lijst met aanbevelingen 

“Speel in op de afwisseling in bodemsoort, hoogte en grondwaterstand binnen het plangebied en 
maak waar mogelijk deze verschillen weer zichtbaar en beleefbaar.”  
 
“Versterk waar mogelijk de historische laanstructuur van de Rielsedijk en maak deze daarmee weer 
beter beleefbaar.”    
 
“Versterkt de recreatieve aantrekkelijkheid van het gebied door aanpassing van de Rielsedijk en 
aanleg van wandel- en fietspaden.” 
 
“Versterk de kwaliteiten van het beekdal en de overgang naar de hoger gelegen delen: maak deze 
kwaliteiten weer beleefbaar!” 
 
“Sluit bij de verdere uitwerking van de landschapsvisie aan bij de kenmerkende houtwallen, coulissen 
en bospercelen; geeft vorm aan de inrichting van de ontbrekende schakel in de EVZ langs de Oude 
Leij.” 
 
“Werk mee aan het door het Waterschap gewenste beekherstel binnen het plangebied, waarmee de 
ecologische kwaliteiten van de beek en de omgeving ervan substantieel toenemen.” 
 
“Verschraal de rijke toplaag en realiseer zachte bosranden: kern- mantel- en zoom vegetatie. 
De flanken van de beekdalen duurzaam inrichten door middel van coulissen.  
Erven, (duurzame) agrarische bedrijven, recreatieondernemingen en overige functies worden 
landschappelijk ingepast binnen deze coulissen.” 
 
“Eventueel ontwikkelen van nieuw plas-dras groengebied in de Katsbogte, met de functie van 
waterberging en kwelzone door middel van een economische drager.” 
 
“We introduceren een aantal nieuwe verbindingen in het knooppuntennetwerk van fietsroutes (…). De 
routes zijn vaak verbonden aan de lange lijnen uit het landschapsbeleidsplan, bijvoorbeeld de Oude 
Tilburgsebaan en de goederenspoorlijn.” 
 
“Concentreer onderhouds- en wandelpad aan de westzijde van de Oude Leij: de rust en daarmee de 
ecologische kwaliteit aan de oostzijde van de beek nemen hiermee toe.”  
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Samenvatting 
 
In opdracht van TB INfra is door RSK Netherlands (hierna RSK) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een agrarisch perceel en bosgebied ten noordwesten van de kom van Riel. De onderzoekslocatie ligt 
in de gemeente Goirle.  
 
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen transactie 
(aankoop/verkoop), bestemmingsplanwijziging van de locatie en nieuwbouw op de locatie. 
 
Het onderzoek heeft tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) te bepalen 
en na te gaan of de locatie geschikt is voor de toekomstige functie. 
 

Conclusies 

Uit het chemisch onderzoek blijkt dat de boven- en ondergrond niet verontreinigd is met één of meerdere van de 

onderzochte stoffen. Slechts in één mengmonster van de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PCB’s 

gemeten.  

Uit indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de boven- en ondergrond voldoet aan de kwaliteit 

achtergrondwaarden. 

Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd om de hergebruiksmogelijkheden van de grond te bepalen. 
Hiervoor is een onderzoek conform het Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk.  
 

Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met één of meerdere zware metalen. Omdat er geen historische bron 

van verontreiniging is en er in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aan deze stoffen zijn gemeten, 

worden de verhoogde concentraties in het grondwater als lokaal verhoogde achtergrondconcentraties beschouwd. 

 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit heeft geen consequenties voor wat betreft de voorgenomen 

eigendomsoverdracht en bouwplannen.  

 

Advies 

Geadviseerd wordt om geen aanvullend grondwateronderzoek uit te voeren, omdat de verhoogde concentraties in 
het grondwater als lokaal verhoogde achtergrondconcentraties worden beschouwd. 
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Projectnummer: 514386.001 
Projectlocatie: Landgoederen Riel 

1 Inleiding 

1.1 Doel en aanleiding 

In opdracht van TB INfra is door RSK Netherlands (hierna RSK) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een agrarisch perceel en bosgebied ten noordwesten van de kom van Riel. De onderzoekslocatie ligt 
in de gemeente Goirle.  

De ligging van de onderzoekslocatie is aangegeven in bijlage 1. 

Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen transactie 
(aankoop/verkoop), bestemmingsplanwijziging van de locatie en nieuwbouw op de locatie. 

Het onderzoek heeft tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) te bepalen en 
na te gaan of de locatie geschikt is voor de toekomstige functie. 

1.2 Kwaliteit 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek - onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en grond zoals beschreven in de 
vigerende NEN 5740. 

Het veldwerk is onder certificaat op basis van de BRL SIKB 2000 uitgevoerd, waardoor is voldaan aan de eisen 
van Kwalibo. Zo is gebruik gemaakt van externe functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit 
bodemkwaliteit hieraan stelt (Kwaliteitsborging in het bodembeheer). 

RSK Netherlands is verder in het bezit van een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat voldoet aan NEN-EN-ISO-
9001. De door RSK Netherlands genomen bodemmonsters worden geanalyseerd door een door de Raad van 
Accreditatie geaccrediteerd onafhankelijk laboratorium (conform de vigerende ISO/IEC). Het laboratorium is tevens 
AS3000 geaccrediteerd. 

Opgemerkt wordt dat dit onderzoek een steekproef betreft, waardoor niet kan worden uitgesloten dat lokale 
afwijkingen in de bodem (met mogelijk hierin aanwezige verontreiniging(en)) niet zijn herkend. Er is een beperkte 
geldigheid van het onderzoek in verband met mogelijke (bedrijfs-)activiteiten op de onderzoekslocatie en 
stofeigenschappen welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de bodem. 

1.3 Onafhankelijkheid 

Het adviesbureau mag geen “eigen grond” keuren of onderzoeken. RSK Netherlands heeft geen grond in 
eigendom. RSK Netherlands is een zelfstandig onafhankelijk adviesbureau dat geen andere relatie heeft met de 
opdrachtgever dan opdrachtnemer – opdrachtgever. RSK verklaart hierbij dat het veldwerk onafhankelijk van de 
opdrachtgever is uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het 
Besluit bodemkwaliteit hieraan stelt. 

Het procescertificaat van RSK Netherlands en het hierbij behorende keurmerk zijn van toepassing op de 
activiteiten betreffende de monsterneming, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht 
van de monsters aan een erkend laboratorium of aan de opdrachtgever.  

De advisering is overeenkomstig de vigerende DNR. 

De algemene voorwaarden van RSK zijn eveneens van toepassing. 

Het certificaat, de bedrijfsregeling en de algemene voorwaarden zijn te raadplegen via onze website. 
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2  Vooronderzoek 

2.1 Doelstelling en geraadpleegde informatie 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de vigerende norm voor vooronderzoek (NEN 5725 (Bodem – 
landbodem –strategie voor het uitvoeren van milieuhygienisch vooronderzoek)). De geraadpleegde bronnen zijn 
weergegeven in tabel 2.1. 
 
Doel van het vooronderzoek is bepaald op basis van de aanleiding van het verkennend bodemonderzoek. In 
onderhavig geval betreft dat het volgende doel; 

• Het opstellen van een hypothese over de te verwachten milieuhygiёnische bodemkwaliteit. 
 
Tabel 2.1: Geraadpleegde bronnen t.b.v. het vooronderzoek 

Bron Doel Beschikbaarheid gegevens 

Kadaster Kadastrale gegevens en oppervlak Zie paragraaf 2.2 

Topotijdreis Historisch kaartmateriaal Zie paragraaf 2.3 

DINOloket Geohydrologische informatie Zie paragraaf 2.5 

Atlas van de leefomgeving Geohydrologische informatie Zie paragraaf 2.5 

Actueel Hoogtebestand Nederland Maaiveldhoogte Zie paragraaf 2.5 

Bodemkwaliteitskaart Indicatie verwachte bodemkwaliteit Zie paragraaf 2.6 

Bodemloket Algemene bodemkwaliteit en potentiele 
historische locaties 

Zie paragraaf 2.6 

BIS gemeente/omgevingsdienst  Zie paragraaf 2.6 

KLIC Kabels en leidingen  

 

2.2  Locatiebeschrijving en huidig gebruik 

De locatie is gelegen ten noorden van de Rielsedijk in Goirle en is in de huidige situatie met uitzondering van een 
schuur, volledig onbebouwd. De locatie ligt tussen de dorpsrand van de kern Riel en de Oude Spoorbaan. De 
locatie wordt aan de westzijde begrensd door de Leij. In onderstaand figuur 2.1 is de ligging van de 
onderzoekslocatie weergegeven. In tabel 2.2 zijn gegevens over de onderzoekslocatie opgenomen. 
 

 
Fig 2.1: Ligging onderzoekslocatie 
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Tabel 2.2: Gegevens onderzoekslocatie 

Omschrijving Toelichting  

Oppervlakte onderzoekslocatie Ca. 135.000  m
2
 

Kadastrale gegevens Gemeente Goirle, sectie K, nummers 214, 216, 217, 
221, 235, 244, 283 

Huidige kadastrale functie Agrarisch 
Huidig gebruik Agrarisch (m.n. mais), deels bosgebied 
Verdachte locaties Geen 

2.3 Historische informatie 

Het gebied heeft altijd een agrarische/bosfunctie gehad (bron: Topotijdreis). Er is geen sprake van gedempte 
sloten, ontgrondingen en/of ophogingen. Bij de gemeente Goirle is navraag gedaan over de historie van het terrein 
en het onverdachte karakter van het gebied wordt bevestigd. 

2.4 Toekomstig gebruik 

Op basis van de beschikbare informatie blijkt dat er wijzigingen zullen optreden in het gebruik van de locatie: 
- Een gedeelte van de Leij wordt gedempt en de nieuwe Leij komt oostelijker te liggen; 
- Er worden 3 landgoederen gerealiseerd waarbij 3 woningen worden gebouwd. 

2.5  Bodemopbouw en geohydrologie 

Ter bepaling van de regionale bodemopbouw en grondwaterstand is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens 
uit het DINOloket van TNO, waaronder: 

• de isohypsenkaart van het 1
e
 watervoerend pakket voor de provincie Noord-Brabant d.d. 28-04-1995; 

• het landelijk model REGIS II v2.1; 

• TNO-boringen B50E0090, B50E0273 en B50E0274; 

• TNO-peilbuis B50E0416. 
 
Bodemopbouw  
De locatie is volgens de digitale provinciale Wateratlas gelegen binnen het geohydrologisch deelgebied “Kempisch 
Plateau” (deelgebied II), dat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een dik freatisch pakket van relatief grof 
zand. De locatie is ingesloten tussen twee breuksystemen behorende bij de Gilze-Rijen storing.  
 
In tabel 2.3 en figuur 2.2 is de regionale bodemopbouw, zoals herleid van de gegevens van TNO, schematisch van 
jong naar oud (boven naar beneden) weergegeven. 
 
Tabel 2.3: Regionale bodemopbouw en geohydrologie 

Diepte (m-mv) Geologische eenheid / 
Formatie 

Lithologische beschrijving / 
Grondsoort 

Geohydrologische indeling 

0,0-5,0 Boxtel/Sterksel fijn zand afgewisseld met 
storende laagjes 

Deklaag 

5,0-10,0 Stramproy  fijn zand tot grindig, grof zand 1
e
 watervoerende laag 

10,0-20,0 Stramproy fijn zand afgewisseld met 
storende laagjes 

1
e
 scheidende laag 

20,0-60,0  Peize-Waalre Fijn tot grof zand 2
e
 watervoerende laag 
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Figuur 2.2. Regionale geologische doorsnede ter plaatse van onderzoekslocatie (bron: REGIS II v2.1, TNO) 
 
Grondwaterstanden 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket is globaal noordelijk gericht met een verhang van circa 1 
m/km. De nabijgelegen waterlopen hebben (vermoedelijk) een drainerende invloed op het stromingspatroon. 
Verder blijkt op de locatie hoofdzakelijk sprake van infiltratie/ wegzijging.  
Op basis van de langjarige en recente grondwaterstandsmeetreeks van peilbuis B50E0416 en het regionaal 
stromingspatroon wordt verwacht dat op de locatie sprake is van een GHG, GG en GLG van respectievelijk 
(globaal) 15,5, 14,5 en 13,5 m+NAP. Benadrukt wordt dat de GHG, GG en GLG zijn bepaald met behulp van een 
relatief beperkte hoeveelheid grondwaterstandsgegevens.  
 
Grondwaterbelangen 
Op basis van de provinciale Wateratlas blijkt dat geen sprake is van ondiep brak/ zout grondwater op de locatie en 
is in de nabijheid van de locatie geen grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied gelegen. Wel wordt de 
locatie aangemerkt als kwetsbaar gebied (boringsvrije zone) en is de locatie gelegen binnen een kwetsbaar gebied 
waterhuishouding, namelijk een attentiegebied behorende bij een natte natuurparel Leij/ Regte Heide. 
 
Verder zijn op basis van de provinciale Wateratlas nabij de locatie geen geregistreerde (permanente) 
grondwateronttrekkingen bekend. 
 
Het maaiveld op de onderzoekslocatie bevindt zich ter plaatse globaal op een hoogte van NAP 13 m. De 
gemiddelde grondwaterstand op de locatie is tijdens de veldwerkzaamheden aangetroffen op een diepte van circa 
0,5 m-mv. 

2.6  Beschikbare gegevens bodemkwaliteit 

Uit de geraadpleegde bronnen zijn de volgende bodemkwaliteitsgevens naar voren gekomen; 
- Rapport Bodemkwaliteitskaart gemeente Goirle, projectnummer 245525, oktober 2012 

 
De onderzoeklocatie is gelegen in een gebied met de verwachtte kwaliteitsklasse: 
Bovengrond: achtergrondwaarde 
Ondergrond: achtergrondwaarde 
Bodemfunctiekaart: landbouw en natuur 

2.7  Antropogene bijmengingen en ophooglagen 

Op basis van voorgaande informatie blijkt dat op de locatie (geen) ophooglagen, voormalige erfverhardingen en/of 
slootdempingen aanwezig zijn/verwacht worden.  
 
Op basis van bovenstaande informatie is de locatie op voorhand (niet) verdacht op het voorkomen van asbest. Wel 
wordt het onderzoeksgebied doorkruist door een aantal zandpaden. Plaatselijk zijn deze paden aangevuld met 
puin. De paden maken geen onderdeel uit van het bodemonderzoek. 

breuk locatie locatie 
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2.8  Omgeving onderzoekslocatie 

Ten noorden van de Leij heeft een voormalige leerlooierij gestaan. Ter plaatse is sprake van een sterke 
verontreiniging

1
 met chroom in de grond. Het grondwater en de waterbodem in de Leij zijn niet verontreinigd met

chroom. In onderstaande figuren is de ligging van de verontreinigingscontour aangegeven. 

2.9 Conclusies vooronderzoek/verwachte bodemkwaliteit 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de bodem op de onderzoekslocatie 
onverdacht is met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.  

Er bestaat vooralsnog (geen) aanleiding te veronderstellen dat de bodem op de locatie verdacht is voor het 
voorkomen van asbest in de bodem. 

In bijlage 2 zijn situatietekeningen van de onderzoekslocatie opgenomen. 

1
 Verkennend, nader en aanvullend nader bodemonderzoek, Vonderstraat (ong.) in Riel, Geofoxx, 26 mei 2016, 20152457_a1RAP.docx 
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3 Onderzoeksopzet 
 
De onderzoeksstrategie is gebaseerd op de vigerende versie van de NEN 5740, onderzoeksstrategie bij 
verkennend bodemonderzoek. In tabel 3.1 is de onderzoeksinspanning weergegeven. 
 
Tabel 3.1: Strategie en verwachte bodemkwaliteit 

Deellocatie Oppervlakte Verwachte bodemkwaliteit 
op basis van NEN5725 

Kritische parameter Strategie  

Totale terrein 135.000 m
2
 Onverdacht Geen NEN 5740 

ONV-GR-NL 

 
Er bestaat op basis van het vooronderzoek (geen) aanleiding te veronderstelling dat de bodem op de locatie 
verdacht is voor het voorkomen van asbest in de bodem. Opgemerkt wordt dat er op het terrein een schuur 
aanwezig is met asbestverdachte golfplaten. De schuur (zie foto hieronder) is voorzien van een goot en de 
onderliggende bodem is derhalve niet verdacht op het aantreffen van asbest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De onderzoekslocatie is te bereiken via een aantal (brede) zandpaden. Plaatselijk zijn deze paden aangevuld met 
puin. De paden maken geen onderdeel uit van het bodemonderzoek. 
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4  Veldonderzoek 

4.1 Uitvoering werkzaamheden en erkenningen 

In tabel 4.1 is aangegeven wanneer en door wie het veldonderzoek is uitgevoerd. 

Tabel 4.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Werkzaamheden Datum uitvoering Uitgevoerd door Erkend voor protocol
1

Locatiebezoek 9 -12 april 2018 Milieupartner 
D.K.J. van de Giessen
B.A.C. van de Loo

EC-SIK-20304 
2001, 2002, 2018 
2001, 2002, 2018 

Grondboringen en peilbuizen 9 -12 april 2018 Milieupartner 
D.K.J. van de Giessen
B.A.C. van de Loo

EC-SIK-20304 
2001, 2002, 2018 
2001, 2002, 2018 

Zintuiglijk onderzoek  9 -12 april 2018 Milieupartner 
D.K.J. van de Giessen
B.A.C. van de Loo

EC-SIK-20304 
2001, 2002, 2018 
2001, 2002, 2018 

Grondwatermonstername 20 april 2018 RSK Netherlands 
G. Euijen 2002 

1
: Gekwalificeerd, gecertificeerd en voor de uitvoering van deze werkzaamheden erkend. 

4.2  Locatieinspectie en maaiveldinspectie 

De onderzoekslocatie is onverhard en bestaat voornamelijk uit grasland en agrarische percelen. Op een gedeelte 
van het terrein zijn bossages aanwezig. Tevens zijn enkele poelen aanwezig, deze zijn slecht toegankelijk en dicht 
begroeid. Richting de Leij wordt het gebied drassiger. Voor uitvoering van de veldwerkzaamheden is gebruik 
gemaakt van een quad. 

4.3 Grondboringen, peilbuizen en zintuiglijk onderzoek 

Op de onderzoekslocatie zijn de in tabel 4.2 genoemde boringen en peilbuizen uitgevoerd. De boorlocaties zijn 
weergegeven op de situatietekening in bijlage 2.  

Het bodemmateriaal is zintuiglijk onderzocht op verontreinigingskenmerken (kleur, aanwezigheid van 
bodemvreemd materiaal e.d.). De waargenomen bijzonderheden van het zintuiglijk onderzoek zijn weergegeven in 
tabel 4.2. De bodem is over het algemeen opgebouwd uit zand. Plaatselijk is sprake van leem en veen.  

Tabel 4.2: Samenvatting uitgevoerde werkzaamheden en zintuiglijk onderzoek 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

L 01 2,50 0,50 - 1,00 Zand resten hout, 

1,00 - 1,50 Zand resten hout 
L 05 2,50 0,00 - 0,50 Zand sporen baksteen 

Pb 04 2,50 1,00 - 1,50 Zand resten hout 

In de bovengrond van boring 26, 27, 30, 33, 36, 52, L02 en Pb04 is in de bovengrond veen aangetroffen. In de 
ondergrond van Pb04 is ook veen aangeboord (2,0-2,5 m-mv). Plaatselijk zijn leemlagen aanwezig (Pb09, 11 en 
12). Voor een gedetailleerde beschrijving van de bodemopbouw in de boorpunten wordt verwezen naar de 
boorprofielen die zijn opgenomen in bijlage 3. 
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4.4  Bemonstering grondwater 

De gegevens met betrekking tot de grondwaterbemonstering zijn opgenomen in tabel 4.3. 
 

Tabel 4.3: Kenmerken grondwater 
peilbuis filtertraject  

m-mv 
stijghoogte  
m-mv 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

troebelheid 
(NTU) 

toestroming 

Pb 01 1,50 - 2,50 0,95 6,0 337,5 30 Goed 

Pb 02 1,00 - 2,00 0,28 6,3 143,5 22 Goed 

Pb 03 1,50 - 2,50 0,72 5,8 649,3 28 Goed 

Pb 04 1,50 - 2,50 0,62 5,6 293,1 73 Goed 

Pb 05 1,30 - 2,30 0,26 5,4 216,2 33,5 Goed 

Pb 06 1,30 - 2,30 0,68 5,5 234,4 39 Goed 

Pb 07 1,50 - 2,50 0,35 5,8 225,7 65 Goed 

pb 08 1,50 - 2,50 0,95 5,5 148,5 65 Goed 

Pb 09 1,30 - 2,30 0,72 5,8 288 103 Goed 

pb 10 1,80 - 2,80 0,99 4,8 290,3 66,4 Goed 

pb 11 1,50 - 2,50 1,20 4,5 391,3 - Goed 

pb 12 2,00 - 3,00 1,25 5,2 105,2 500 Goed 

pb 13 2,10 - 3,10 1,03 5,5 193 41 Goed 

pb 14 2,50 - 3,50 1,10 5,2 222 108 Goed 

verklaring tabel 
m-mv meter beneden het maaiveld 
pH maat voor zuurgraad 
Pb# peilbuis met nummer 
EC Electrische geleidbaarheid  
NTU Nephelometric Turbidity Unit (maat voor de troebelheid van het grondwater) 

 
De gemeten pH en EC kunnen als normaal worden beschouwd. 
 
De troebelheid is verhoogd (>10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot een 
overschatting van de concentraties aan organische parameters in het grondwater. Bij het voorliggende onderzoek 
overschrijden de concentraties van geen enkele organische parameter de betreffende tussenwaarde / 
detectiegrens. De eventuele overschatting van de concentraties als gevolg van een verhoogde troebelheid heeft 
geen gevolgen voor de interpretatie van de onderzoeksgegevens en de conclusies van dit rapport. Aanvullend 
onderzoek naar de verhoogde troebelheid is derhalve niet uitgevoerd. De bemonstering van het grondwater kan als 
representatief worden beschouwd. 

4.5 Aanpassing onderzoeksstrategie 

Naar aanleiding van de waargenomen bijzonderheden is er geen aanleiding om af te wijken van de 
onderzoeksopzet. 

4.6 Afwijkingen protocol veldonderzoek 

Bij de uitvoering van de veldwerkzaamheden en tijdens de monstername zijn geen kritische afwijkingen 
opgetreden. 
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5 Laboratoriumonderzoek en toetsingsresultaten 

5.1  Geanalyseerde monsters met parameters 

De analyses zijn uitgevoerd volgens de bepalingsmethoden zoals vermeld op de analyserapporten ( ). De 
analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden, de analyseresultaten van 
het grondwater aan de streef- en interventiewaarden.  

Het analyseprogramma voor de grondmengmonsters en het grondwatermonster is samengevat in tabellen 5.1a en 
5.1b. In deze tabel zijn tevens de aangetoonde verontreinigingen opgenomen. 

Het resultaat van deze toetsing is integraal opgenomen in de overschrijdingstabellen in bijlage 5. Voor een definitie 
en een overzicht van de achtergrond-, streef- en interventiewaarden wordt verwezen naar bijlage 6. 

Tabel 5.1: Geanalyseerde monsters 
Analyse- 
Monster 

(Deel)monsters 
(traject in m-mv) 

Analysepakket Aangetoonde verontreinigingen 

> AW > T > I

M01-bg 0-0,5 STAP-g incl. lu/os - - - 

M02-bg
1)

0-0,5 STAP-g incl. lu/os PCB’s - - 

M03-bg 0-0,5 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM04-BG 0-0,5 STAP-g incl. lu/os - - - 
MM05-BG 0-0,5 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM06-BG 0-0,5 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM07-BG 0-0,5 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM08-BG 0-0,5 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM01-OG 0,5-2,0 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM02-OG 0,5-2,0 STAP-g incl. lu/os - - - 
MM03-OG 0,5-2,0 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM04-OG 0,5-2,0 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM05-OG 0,5-2,0 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM06-OG 0,5-2,0 STAP-g incl. lu/os - - - 

MM07-OG 0,5-2,0 STAP-g incl. lu/os - - - 
Watermonster Filterdiepte 

(m -mv) 
Analysepakket Aangetoonde verontreinigingen 

> S > T > I

Pb 01 1,50 - 2,50 STAP-w - - - 

Pb 02 1,00 - 2,00 STAP-w Barium - - 

Pb 03 1,50 - 2,50 STAP-w Barium - - 

Pb 04 1,50 - 2,50 STAP-w - - - 

Pb 05 1,30 - 2,30 STAP-w Barium, cadmium Zink Kobalt, Nikkel 
Pb 06 1,30 - 2,30 STAP-w Kobalt, nikkel, zink - - 

Pb 07 1,50 - 2,50 STAP-w - - - 

pb 08 1,50 - 2,50 STAP-w Nikkel - - 

Pb 09 1,30 - 2,30 STAP-w Koper - - 

pb 10 1,80 - 2,80 STAP-w Barium, cadmium, 
zink 

Nikkel - 

pb 11 1,50 - 2,50 STAP-w Barium Nikkel - 

pb 12 2,00 - 3,00 STAP-w Koper - - 

pb 13 2,10 - 3,10 STAP-w - Nikkel - 

pb 14 2,50 - 3,50 STAP-w Barium - - 

verklaring tabel 

m-mv meter beneden het maaiveld 

STAP-g zware metalen (Barium, Cadmium, Kobalt, Koper, Kwik, Molybdeen, Lood, Nikkel, Zink), minerale olie (GC),  

polychloorbifenylen (PCB (som 7)) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK VROM (som 10)) 

STAP-w zware metalen (Barium, Cadmium, Kobalt, Koper, Kwik, Molybdeen, Lood, Nikkel, Zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen, 

vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen en minerale olie (GC) 
lu lutum, gehalte (% d.s. m/m) aan bodemdeeltjes < 2 µm 
o.s. gehalte (% d.s. m/m) organische stof 
MM01 mengmonster + nummer 
Pb01 peilbuis + nummer 
- onderzochte parameter(s) niet aangetoond of in gehalte(n) beneden de streefwaarde(n);
>AW overschrijding achtergrondwaarde;
>S overschrijding streefwaarde.
>T overschrijding tussenwaarde
>I overschrijding interventiewaarde
1)

heranalyse op organische stof bij M02-bg
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Toelichting resultaten 
 
Grond 
In M02-bg is in eerste instantie een afwijkend gehalte gemeten aan organische stof (H < 0,5 %) en lutum (L = 47%) 
t.o.v. M01-bg (H=2,7%, L= 3,6%) en M02-bg (H=3%, L= 4,2%). Deze mengmonsters zijn samengesteld uit 
boringen op hetzelfde perceel. Op basis van de gemeten gehalten in M02-bg zou er sprake zijn van een kleigrond 
zonder organische stof, i.p.v. de aangetroffen humeuze zandgrond. Er is derhalve een heranalyse uitgevoerd van 
M02-bg (nieuw samengesteld mengmonster). Uit de heranalyse blijkt dat H= 5,5% en L= 3,7%. Deze resultaten zijn 
wel representatief en vergelijkbaar met de gemeten gehalten in M01-bg en M03-bg. 
 
Grondwater 
In het grondwater zijn licht tot sterk verhoogde concentraties aan enkele zware metalen gemeten. 
 
De oorzaak voor deze verhoogde concentraties is niet bekend. Er is geen bron van de grondwaterverontreiniging 

op of nabij de locatie bekend en in de grond zijn geen verhoogde gehalten metalen aangetroffen. De oorzaak van 

deze verontreinigingen ligt mogelijk in een combinatie van factoren. Hierbij moet gedacht worden aan de 

aanwezigheid van kalkarme zandgronden, zure depositie en gebruik van onder andere meststoffen. 

  

In de afgelopen jaren zijn er in de gemeente Goirle diverse bodemonderzoeken uitgevoerd op onverdachte 

percelen (bos, agrarisch) waaruit bleek dat in de grond geen verontreinigingen zijn aangetoond, terwijl er lokaal in 

het grondwater sterk verhoogde gehalten aan zware metalen werden gemeten zonder dat daarvoor een oorzaak 

herleidbaar is. In dat geval kunnen de gemeten concentraties in het grondwater als lokaal verhoogde 

achtergrondgehalten worden beschouwd en is een aanvullend grondwateronderzoek niet noodzakelijk. 

 
N.B. 
Voor de gemeente Goirle is  een memo

2
 opgesteld waarin een onderbouwing wordt gegeven voor het aantreffen 

van verhoogde concentraties aan zware metalen in het grondwater. Hierbij wordt opgemerkt dat deze memo nog 
niet is vastgesteld en er dus nog geen formeel beleid aanwezig is binnen de gemeente Goirle omtrent de 
verhoogde achtergrondconcentraties aan zware metalen in het grondwater. 

5.2 Afwijkingen protocol laboratoriumonderzoek 

De gehalten metalen (uitgezonderd kwik) in grondmengmonsters M01-bg, M02-bg,  MM05-OG, MM07-OG, MM08-
BG en MM07-BG zijn geanalyseerd met behulp van ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 in plaats van ICP-
AES. Uit navraag bij het laboratorium blijk dat dit geen invloed heeft op de betrouwbaarheid van de bepaalde 
gehalten. 
 
De gehalten kwik in grondmengmonsters  MM05-OG, MM07-OG en MM07-BG zijn geanalyseerd met behulp van 
ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 in plaats van MERCUR-AFS. Uit navraag bij het laboratorium blijk dat dit 
geen invloed heeft op de betrouwbaarheid van de bepaalde gehalten. 
 
Het gehalte benzo(a)antraceen in grondmengmonster M03-bg is indicatief vanwege de aanwezigheid van 
componenten die een storende invloed hebben op de meting. Uit vergelijking met de overige grondmengmonsters 
blijkt dat het bepaalde gehalte nauwelijks afwijkt van de andere monsters, derhalve wordt dit gehalte representatief 
geacht. 
 
Het gehalte benzo(ghi)peryleen in grondmengmonsters MM04-BG en MM05-BG is indicatief vanwege de 
aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. Uit vergelijking met de overige 
grondmengmonsters blijkt dat het bepaalde gehalte nauwelijks afwijkt van de andere monsters, derhalve wordt dit 
gehalte representatief geacht. 
 
 

                                                      
2
  Interne memo grondwaterkwaliteit omgeving Schootjesbaan Riel i.r.t. verhoogde achtergrondwaarden in de gemeente Goirle, opgesteld 

door gemeente Goirle, d.d. 03-03-2011 
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6 Conclusies en advies 
 
Conclusies 
In opdracht van TB INfra is door RSK Netherlands (hierna RSK) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter 
plaatse van een agrarisch perceel en bosgebied ten noordwesten van de kom van Riel. De onderzoekslocatie ligt 
in de gemeente Goirle.  
 
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen transactie 
(aankoop/verkoop), bestemmingsplanwijziging van de locatie en nieuwbouw op de locatie. 
 
Het onderzoek heeft tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) te bepalen 
en na te gaan of de locatie geschikt is voor de toekomstige functie. 
 

Uit het chemisch onderzoek blijkt dat de boven- en ondergrond niet verontreinigd is met één of meerdere van de 

onderzochte stoffen. Slechts in één mengmonster van de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan PCB’s 

gemeten.  

 

Uit indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit blijkt dat de boven- en ondergrond voldoet aan de kwaliteit 

achtergrondwaarden. 

 

Opgemerkt wordt dat het onderzoek niet is uitgevoerd om de hergebruiksmogelijkheden van de grond te bepalen. 
Hiervoor is een onderzoek conform het Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk.  
 

Het grondwater is licht tot sterk verontreinigd met één of meerdere zware metalen. Omdat er geen historische bron 

van verontreiniging is en er in de boven- en ondergrond geen verhoogde gehalten aan deze stoffen zijn gemeten, 

worden de verhoogde concentraties in het grondwater als lokaal verhoogde achtergrondconcentraties beschouwd. 

 

De milieuhygiënische bodemkwaliteit heeft geen consequenties voor wat betreft de voorgenomen 

eigendomsoverdracht en bouwplannen.  

 
Advies 
Geadviseerd wordt om geen aanvullend grondwateronderzoek uit te voeren, omdat de verhoogde concentraties in 
het grondwater als lokaal verhoogde achtergrondconcentraties worden beschouwd. 
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 01

Datum: 09-04-2018

0

50

1

weiland0
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0

50

100

150

200

1

2

3

4

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker beigebruin

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
beigegeel

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
laagjes leem, neutraal beigegeel

130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 05

Datum: 09-04-2018
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50



Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 09

Datum: 09-04-2018
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grindig, licht beigegeel
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 13

Datum: 09-04-2018
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30

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
beigegeel
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 17

Datum: 09-04-2018
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Leem, zwak zandig, zwak 
roesthoudend, neutraal beigegrijs50
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Datum: 09-04-2018
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humeus, donker beigebruin
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beigegeel
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 21

Datum: 09-04-2018
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neutraal beigegrijs
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 25

Datum: 09-04-2018
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 29

Datum: 09-04-2018
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Datum: 09-04-2018

0

50

1

bossage0

Veen, zwak zandig, donker 
zwartbruin

50

Boring: 31
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Datum: 12-04-2018
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 33

Datum: 12-04-2018
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grijscreme
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grijsbeige
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Boring: 34

Datum: 12-04-2018

0

50

1

2

akker0
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geelbeige
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Datum: 12-04-2018
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 37

Datum: 12-04-2018
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grijsbeige
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Datum: 12-04-2018
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humeus, neutraal beigebruin
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roesthoudend, neutraal grijsbeige
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Datum: 12-04-2018
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50

Boring: 40
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humeus, donker beigebruin
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 41

Datum: 12-04-2018
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grijsbeige
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige
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Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige
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Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, neutraal grijsbeige
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humeus, donker beigebruin
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humeus, donker beigebruin
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 45

Datum: 12-04-2018
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humeus, donker beigebruin
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humeus, donker beigebruin
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: 49

Datum: 12-04-2018
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: L 01

Datum: 12-04-2018
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Boring: L 02
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Boring: L 03

Datum: 12-04-2018

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker beigebruin

50

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
grijsbeige

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbeige

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
veen, licht grijsbeige

200

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsbeige

250

Boring: L 04
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grindig, licht grijsbeige
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: L 05

Datum: 12-04-2018
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Boring: Pb 01
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Boring: Pb 02
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humeus, sterk wortelhoudend
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planten, licht grijsbeige50

Zand, matig grof, zwak siltig, licht 
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Boring: Pb 03
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beigegrijs
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: Pb 04

Datum: 12-04-2018
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Boring: Pb 05
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geelbeige
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Boring: Pb 06
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Boring: Pb 07
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Projectcode: 514386-COMBI

Projectnaam: Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel

Boring: pb 08
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Boring: Pb 09
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geelbeige
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Boring: pb 10
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Datum: 09-04-2018
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Datum: 09-04-2018

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

weiland0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker beigebruin

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, licht geelbeige

80

Zand, matig fijn, matig siltig, licht 
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humeus, donker zwartbruin
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Boring: pb 14

Datum: 30-03-2018
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

RSK Netherlands
M van Seeters
Klompenmakerstraat 12
2984 BB  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel
Uw projectnummer : 514386
SYNLAB rapportnummer : 12762893, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : DWY9MBG1

Rotterdam, 18-04-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 514386.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01-bg 01 (0-50) 02 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-50) 05 (0-30) 06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) pb 14 (0-50)
002 Grond (AS3000) M02-bg 14 (0-30) 15 (0-30) 16 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-50) 24 (0-50) pb 12 (0-30) pb 13 (0-30)
003 Grond (AS3000) M03-bg 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20) 20 (0-30) pb 10 (0-30) pb 11

(0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 87.1  85.1  84.9      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.7  <0.5  3.0      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.6  47  4.2      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 1) <20 1) <20      

cadmium mg/kgds S <0.2 1) <0.2 1) <0.2      

kobalt mg/kgds S <1.5 1) <1.5 1) <1.5      

koper mg/kgds S 6.4 1) 7.0 1) 5.7      

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05      

lood mg/kgds S 10 1) 14 1) 11      

molybdeen mg/kgds S <0.5 1) <0.5 1) <0.5      

nikkel mg/kgds S <3 1) <3 1) <3      

zink mg/kgds S <20 1) <20 1) <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01      

fluoranteen mg/kgds S <0.01  0.01  0.02      

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02 3)     

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.01      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01      

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 2) 0.076 2) 0.114 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1      

PCB 138 µg/kgds S <1  2.1 3) <1      

PCB 153 µg/kgds S <1  2.2  <1      

PCB 180 µg/kgds S <1  1.7  <1      

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 8.8 2) 4.9 2)     

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M01-bg 01 (0-50) 02 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-50) 05 (0-30) 06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) pb 14 (0-50)
002 Grond (AS3000) M02-bg 14 (0-30) 15 (0-30) 16 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-50) 24 (0-50) pb 12 (0-30) pb 13 (0-30)
003 Grond (AS3000) M03-bg 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20) 20 (0-30) pb 10 (0-30) pb 11

(0-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  
                                                                                                    Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6697408 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6697412 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697411 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697405 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6699172 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697598 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697407 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697392 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697593 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697423 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6697590 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6697579 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6698756 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6697893 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6699176 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6698729 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6696595 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6698743 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6697418 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6697586 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6698713 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6697594 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6698752 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6698758 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6698740 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6697575 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6697567 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6697572 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 16

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

RSK Netherlands
M. Westerman
Klompenmakerstraat 12
2984 BB  RIDDERKERK

Uw projectnaam : Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel
Uw projectnummer : 514386-COMBI
SYNLAB rapportnummer : 12763764, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1JR2SNZ3

Rotterdam, 19-04-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 514386-
COMBI. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01-OG pb 14 (70-100) 04 (130-180) pb 13 (80-130)
002 Grond (AS3000) MM02-OG pb 10 (150-200) 10 (100-150) pb 11 (50-100) pb 12 (110-160) 22 (50-100)
003 Grond (AS3000) MM03-OG 25 (100-150) pb 08 (100-150) Pb 09 (70-110) Pb 09 (130-180)
004 Grond (AS3000) MM04-OG Pb 07 (50-100) Pb 06 (100-150)
005 Grond (AS3000) MM05-OG Pb 05 (50-100) 42 (100-150) L 01 (50-100) Pb 04 (100-150) Pb 04 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 86.3  84.3  81.1  83.7  76.3  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.7  0.8  1.2  <0.5  2.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1  1.8  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20 2)

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2 2)

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5  1.9  <1.5  <1.5 2)

koper mg/kgds S <5  <5  <5  <5  <5 2)

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05 3)

lood mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10 2)

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5  <0.5 2)

nikkel mg/kgds S 4.6  <3  4.6  <3  <3 2)

zink mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM01-OG pb 14 (70-100) 04 (130-180) pb 13 (80-130)
002 Grond (AS3000) MM02-OG pb 10 (150-200) 10 (100-150) pb 11 (50-100) pb 12 (110-160) 22 (50-100)
003 Grond (AS3000) MM03-OG 25 (100-150) pb 08 (100-150) Pb 09 (70-110) Pb 09 (130-180)
004 Grond (AS3000) MM04-OG Pb 07 (50-100) Pb 06 (100-150)
005 Grond (AS3000) MM05-OG Pb 05 (50-100) 42 (100-150) L 01 (50-100) Pb 04 (100-150) Pb 04 (150-200)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
3 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. MERCUR-AFS
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06-OG 33 (70-100) 33 (100-150) L 02 (100-150) L 02 (150-200)
007 Grond (AS3000) MM07-OG L 03 (200-250) Pb 02 (50-100) L 04 (200-250) Pb 01 (100-150) L 05 (150-200)
008 Grond (AS3000) MM08-BG 51 (0-30) L 03 (0-50) Pb 02 (15-50) L 04 (15-50) 52 (0-30) Pb 01 (0-50)
009 Grond (AS3000) MM04-BG 26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 33 (0-30)
010 Grond (AS3000) MM05-BG 25 (0-20) pb 08 (0-50) 29 (0-50) 28 (0-50) Pb 09 (0-30) 32 (0-30) 34 (0-30) 31 (0-30) 38 (0-30) 39

(0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 79.1  78.7  81.9  59.5  84.2  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.1  <0.5  1.9  14.0  2.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1  <1  <1  2.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20 2) 22 2) <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2 2) 0.22 2) 0.30  <0.2  

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5 2) <1.5 2) 2.4  <1.5  

koper mg/kgds S <5  <5 2) 9.0 2) 9.1  6.2  

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05 3) 0.06  0.07  <0.05  

lood mg/kgds S <10  <10 2) 17 2) 22  16  

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5 2) <0.5 2) <0.5  <0.5  

nikkel mg/kgds S <3  <3 2) <3 2) 4.7  <3  

zink mg/kgds S <20  <20 2) 20 2) 30  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.04  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.10  0.02  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.02  0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.05  0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.05  0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.04  0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.05 4) 0.01 4)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  0.05 4) 0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.07 1) 0.414 1) 0.101 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM06-OG 33 (70-100) 33 (100-150) L 02 (100-150) L 02 (150-200)
007 Grond (AS3000) MM07-OG L 03 (200-250) Pb 02 (50-100) L 04 (200-250) Pb 01 (100-150) L 05 (150-200)
008 Grond (AS3000) MM08-BG 51 (0-30) L 03 (0-50) Pb 02 (15-50) L 04 (15-50) 52 (0-30) Pb 01 (0-50)
009 Grond (AS3000) MM04-BG 26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 33 (0-30)
010 Grond (AS3000) MM05-BG 25 (0-20) pb 08 (0-50) 29 (0-50) 28 (0-50) Pb 09 (0-30) 32 (0-30) 34 (0-30) 31 (0-30) 38 (0-30) 39

(0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  9  16  

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  14  12  

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  13  13  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  40  40  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
3 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. MERCUR-AFS
4 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM06-BG Pb 07 (0-50) 35 (0-30) Pb 06 (0-50) 46 (0-50) 45 (0-50) 43 (0-50) 41 (0-50) 40 (0-50) 37 (0-30) 42
(0-30)

012 Grond (AS3000) MM07-BG 36 (0-20) 44 (0-50) 47 (0-50) L 01 (0-50) 48 (0-50) Pb 04 (0-50) 49 (0-50) L 02 (0-30) 50 (0-50) Pb
03 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

droge stof gew.-% S 83.2  72.6        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.1  7.3        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1  <1        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20 2)       

cadmium mg/kgds S 0.22  0.30 2)       

kobalt mg/kgds S <1.5  <1.5 2)       

koper mg/kgds S 5.7  11 2)       

kwik mg/kgds S <0.05  0.06 3)       

lood mg/kgds S 13  25 2)       

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5 2)       

nikkel mg/kgds S <3  3.3 2)       

zink mg/kgds S <20  32 2)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.02  0.01        

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fluoranteen mg/kgds S 0.03  0.03        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02  0.02        

chryseen mg/kgds S 0.02  0.02        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02  0.01        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02  0.02        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02  0.02        

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.174 1) 0.154 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1)       

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) MM06-BG Pb 07 (0-50) 35 (0-30) Pb 06 (0-50) 46 (0-50) 45 (0-50) 43 (0-50) 41 (0-50) 40 (0-50) 37 (0-30) 42
(0-30)

012 Grond (AS3000) MM07-BG 36 (0-20) 44 (0-50) 47 (0-50) L 01 (0-50) 48 (0-50) Pb 04 (0-50) 49 (0-50) L 02 (0-30) 50 (0-50) Pb
03 (0-50)

Analyse Eenheid Q 011 012    

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5        

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  9        

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  6        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
3 Geanalyseerd m.b.v. ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. MERCUR-AFS



RSK Netherlands

Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel
514386-COMBI
12763764

13-04-2018

M. Westerman

13-04-2018

19-04-2018

Blad 11 van 16

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  
                                                                                                    Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6698741 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6698737 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
001 Y6697415 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6697858 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6698768 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6697561 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6696596 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
002 Y6697601 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6696590 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6698450 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
003 Y6697897 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
003 Y6699761 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
004 Y6697329 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
004 Y6699707 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
005 Y6697729 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
005 Y6697242 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
005 Y6697327 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
005 Y6699762 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
005 Y6698618 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
006 Y6697318 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
006 Y6697313 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
006 Y6697171 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
006 Y6697248 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
007 Y6697913 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
007 Y6698428 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
007 Y6698608 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
007 Y6697903 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
007 Y6697936 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
008 Y6697888 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
008 Y6697908 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
008 Y6699747 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
008 Y6697914 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
008 Y6697906 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
008 Y6697654 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
009 Y6697872 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
009 Y6697863 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
009 Y6697326 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
009 Y6697861 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
010 Y6697875 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
010 Y6697909 10-04-2018 09-04-2018 ALC201  
010 Y7040679 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
010 Y6699767 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
010 Y6699804 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
010 Y6697721 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
010 Y6699711 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
010 Y6697874 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
010 Y6698597 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

010 Y6696599 09-04-2018 09-04-2018 ALC201  
011 Y6698305 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y6697660 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y7040673 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y7040670 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y6699759 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y6697733 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y7040674 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y6698531 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y6698409 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
011 Y6698302 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6698596 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6697715 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6697734 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6698594 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6697246 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6697250 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6697244 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6699712 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6697241 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
012 Y6697231 12-04-2018 12-04-2018 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM04-BG26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 33 (0-30)
009
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM05-BG25 (0-20) pb 08 (0-50) 29 (0-50) 28 (0-50) Pb 09 (0-30) 32 (0-30) 34 (0-30) 31 (0-30)
38 (0-30) 39 (0-50)

010
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM07-BG36 (0-20) 44 (0-50) 47 (0-50) L 01 (0-50) 48 (0-50) Pb 04 (0-50) 49 (0-50) L 02 (0-30)
50 (0-50) Pb 03 (0-50)

012
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

RSK Netherlands
Marcel van Seeters
Klompenmakerstraat 12
2984 BB  RIDDERKERK

Uw projectnaam : V.O. Landgoederen in Riel
Uw projectnummer : 514386
SYNLAB rapportnummer : 12787732, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : GQGXC87R

Rotterdam, 18-05-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 514386.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M02-bg

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 89.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.5          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.7          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179).                  
                                                                                                    Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1620031 17-05-2018 17-05-2018 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

RSK
M. Westerman
Klompenmakerstraat 12
2894 BB  Ridderkerk

Uw projectnaam : Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel
Uw projectnummer : 514386.001
SYNLAB rapportnummer : 12770208, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : M9L6RLW8

Rotterdam, 30-04-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
514386.001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers), of Spanje (Cerdanya 44, El Prat de Llobregat) is dit in het
rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb 01-1-1 Pb 01 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

Pb 02-1-1 Pb 02 (100-200)

003 Grondwater
(AS3000)

Pb 03-1-1 Pb 03 (150-250)

004 Grondwater
(AS3000)

Pb 04-1-1 Pb 04 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

Pb 05-1-1 Pb 05 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 20  76  75  50  74  

cadmium µg/l S <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  1.3  

kobalt µg/l S <2  4.1  4.2  <2  140  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  4.8  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 5.2  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  5.6  8.9  <3  140  

zink µg/l S <10  <10  <10  <10  470  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb 01-1-1 Pb 01 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

Pb 02-1-1 Pb 02 (100-200)

003 Grondwater
(AS3000)

Pb 03-1-1 Pb 03 (150-250)

004 Grondwater
(AS3000)

Pb 04-1-1 Pb 04 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

Pb 05-1-1 Pb 05 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

Pb 06-1-1 Pb 06 (130-230)

007 Grondwater
(AS3000)

Pb 07-1-1 Pb 07 (150-250)

008 Grondwater
(AS3000)

pb 08-1-1 pb 08 (150-250)

009 Grondwater
(AS3000)

Pb 09-1-1 Pb 09 (130-230)

010 Grondwater
(AS3000)

pb 10-1-1 pb 10 (180-280)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

METALEN
barium µg/l S 45  20  35  18  78  

cadmium µg/l S 0.36  <0.20  <0.20  <0.20  1.6  

kobalt µg/l S 21  <2  14  3.8  13  

koper µg/l S 2.2  <2.0  2.4  21  6.9  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  2.2  <2.0  

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S 26  <3  37  12  51  

zink µg/l S 290  <10  26  <10  160  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

Pb 06-1-1 Pb 06 (130-230)

007 Grondwater
(AS3000)

Pb 07-1-1 Pb 07 (150-250)

008 Grondwater
(AS3000)

pb 08-1-1 pb 08 (150-250)

009 Grondwater
(AS3000)

Pb 09-1-1 Pb 09 (130-230)

010 Grondwater
(AS3000)

pb 10-1-1 pb 10 (180-280)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

009 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

010 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

pb 11-1-1 pb 11 (150-250)

012 Grondwater
(AS3000)

pb 12-1-1 pb 12 (200-300)

013 Grondwater
(AS3000)

pb 13-1-1 pb 13 (210-310)

014 Grondwater
(AS3000)

pb 14-1-1 pb 14 (250-350)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

METALEN
barium µg/l S 59  19  50  66    

cadmium µg/l S 0.20  0.36  <0.20  <0.20    

kobalt µg/l S 20  4.3  11  2.1    

koper µg/l S 3.0  21  5.0  <2.0    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S <2.0  6.8  <2.0  <2.0    

molybdeen µg/l S <2  <2  <2  <2    

nikkel µg/l S 48  14  48  <3    

zink µg/l S 32  49  60  <10    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)   

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  <0.02  <0.02  <0.02    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)   

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)   

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grondwater
(AS3000)

pb 11-1-1 pb 11 (150-250)

012 Grondwater
(AS3000)

pb 12-1-1 pb 12 (200-300)

013 Grondwater
(AS3000)

pb 13-1-1 pb 13 (210-310)

014 Grondwater
(AS3000)

pb 14-1-1 pb 14 (250-350)

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25    

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25    

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

011 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

012 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

013 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

014 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1689561 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
001 G6485556 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
001 G6485456 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
002 G6451998 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 B1689553 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
002 G6472668 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
003 G6485572 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
003 B1689564 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
003 G6485571 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
004 G6485555 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
004 G6485551 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
004 B1689896 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
005 B1689562 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
005 G6485550 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
005 G6485559 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
006 G6471698 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
006 G6471692 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
006 B1689560 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
007 G6451991 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
007 B1689519 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
007 G6485565 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
008 G6471687 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
008 B1689861 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
008 G6471686 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
009 G6471699 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
009 B1689557 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
009 G6471697 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
010 G6471677 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
010 B1689872 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
010 G6471701 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
011 G6471673 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
011 B1689897 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
011 G6471700 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
012 G6471685 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
012 G6471676 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
012 B1689854 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
013 B1689885 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
013 G6471681 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
013 G6471674 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
014 G6471693 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  
014 B1689892 20-04-2018 20-04-2018 ALC204  
014 G6471678 20-04-2018 20-04-2018 ALC236  



BIJLAGE 5



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2018 - 08:26) 

 
Projectcode 514386 514386 514386 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving M01-bg M02-bg M03-bg 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 87,1 87,1   85,1 85,1   84,9 84,9   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,7 2,7   <0,5 0,5   3,0 3   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3,6 3,6   47 47   4,2 4,2   
              

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 45,2 --  <20 8,19 --  <20 42,5 --  

cadmium mg/kg <0,2 0,228 <=AW -0,03 <0,2 0,143 <=AW -0,04 <0,2 0,223 <=AW -0,03 
kobalt mg/kg <1,5 3,14 <=AW -0,07 <1,5 0,623 <=AW -0,08 <1,5 2,98 <=AW -0,07 
koper mg/kg 6,4 12,3 <=AW -0,18 7,0 5,68 <=AW -0,23 5,7 10,6 <=AW -0,20 
kwik mg/kg <0,05 0,0487 <=AW 0,00 <0,05 0,0291 <=AW 0,00 <0,05 0,0482 <=AW 0,00 
lood mg/kg 10 15,1 <=AW -0,07 14 12 <=AW -0,08 11 16,3 <=AW -0,07 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg <3 5,4 <=AW -0,46 <3 1,29 <=AW -0,52 <3 5,18 <=AW -0,46 
zink mg/kg <20 30,2 <=AW -0,19 <20 10,1 <=AW -0,22 <20 29,2 <=AW -0,19 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=AW -0,04 0,076 0,076 <=AW -0,04 0,114 0,114 <=AW -0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,59 -  <1 3,5 -  <1 2,33 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,59 -  <1 3,5 -  <1 2,33 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,59 -  <1 3,5 -  <1 2,33 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,59 -  <1 3,5 -  <1 2,33 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,59 -  2,1 10,5 -  <1 2,33 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,59 -  2,2 11 -  <1 2,33 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,59 -  1,7 8,5 -  <1 2,33 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 18,1 <=AW - 8,8 44 IN 0,02 4,9 16,3 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13 -- - <5 17,5 -- - <5 11,7 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 13 -- - <5 17,5 -- - <5 11,7 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 13 -- - <5 17,5 -- - <5 11,7 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 13 -- - <5 17,5 -- - <5 11,7 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51,9 <=AW -0,03 <20 70 <=AW -0,02 <20 46,7 <=AW -0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12762893-001 M01-bg 01 (0-50) 02 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-50) 05 (0-30) 06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) pb 14 

(0-50) 
12762893-002 M02-bg 14 (0-30) 15 (0-30) 16 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-50) 24 (0-50) pb 12 (0-30) pb 13 (0-30) 
12762893-003 M03-bg 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20) 20 (0-30) pb 10 (0-30) pb 

11 (0-30) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2018 - 08:26) 

 
Projectcode 514386-COMBI 514386-COMBI 514386-COMBI 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving MM01-OG MM02-OG MM03-OG 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 86,3 86,3   84,3 84,3   81,1 81,1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 0,7 0,7   0,8 0,8   1,2 1,2   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   <1 <1   1,8 1,8   
              

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 54,2 --  <20 54,2 --  <20 54,2 --  

cadmium mg/kg <0,2 0,241 <=AW -0,03 <0,2 0,241 <=AW -0,03 <0,2 0,241 <=AW -0,03 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 <=AW -0,06 <1,5 3,69 <=AW -0,06 1,9 6,68 <=AW -0,05 
koper mg/kg <5 7,24 <=AW -0,22 <5 7,24 <=AW -0,22 <5 7,24 <=AW -0,22 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 <=AW 0,00 <0,05 0,0503 <=AW 0,00 <0,05 0,0503 <=AW 0,00 
lood mg/kg <10 11 <=AW -0,08 <10 11 <=AW -0,08 <10 11 <=AW -0,08 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg 4,6 13,4 <=AW -0,33 <3 6,12 <=AW -0,44 4,6 13,4 <=AW -0,33 
zink mg/kg <20 33,2 <=AW -0,18 <20 33,2 <=AW -0,18 <20 33,2 <=AW -0,18 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=AW -0,04 0,07 0,07 <=AW -0,04 0,07 0,07 <=AW -0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0,02 <20 70 <=AW -0,02 <20 70 <=AW -0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12763764-001 MM01-OG pb 14 (70-100) 04 (130-180) pb 13 (80-130) 
12763764-002 MM02-OG pb 10 (150-200) 10 (100-150) pb 11 (50-100) pb 12 (110-160) 22 (50-100)
12763764-003 MM03-OG 25 (100-150) pb 08 (100-150) Pb 09 (70-110) Pb 09 (130-180) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2018 - 08:26) 

 
Projectcode 514386-COMBI 514386-COMBI 514386-COMBI 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving MM04-OG MM05-OG MM06-OG 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 83,7 83,7   76,3 76,3   79,1 79,1   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% <0,5 0,5   2,0 2   1,1 1,1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   <1 <1   <1 <1   
              

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 54,2 --  <20 54,2 --  <20 54,2 --  

cadmium mg/kg <0,2 0,241 <=AW -0,03 <0,2 0,241 <=AW -0,03 <0,2 0,241 <=AW -0,03 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 <=AW -0,06 <1,5 3,69 <=AW -0,06 <1,5 3,69 <=AW -0,06 
koper mg/kg <5 7,24 <=AW -0,22 <5 7,24 <=AW -0,22 <5 7,24 <=AW -0,22 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 <=AW 0,00 <0,05 0,0503 <=AW 0,00 <0,05 0,0503 <=AW 0,00 
lood mg/kg <10 11 <=AW -0,08 <10 11 <=AW -0,08 <10 11 <=AW -0,08 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg <3 6,12 <=AW -0,44 <3 6,12 <=AW -0,44 <3 6,12 <=AW -0,44 
zink mg/kg <20 33,2 <=AW -0,18 <20 33,2 <=AW -0,18 <20 33,2 <=AW -0,18 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=AW -0,04 0,07 0,07 <=AW -0,04 0,07 0,07 <=AW -0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0,02 <20 70 <=AW -0,02 <20 70 <=AW -0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12763764-004 MM04-OG Pb 07 (50-100) Pb 06 (100-150) 
12763764-005 MM05-OG Pb 05 (50-100) 42 (100-150) L 01 (50-100) Pb 04 (100-150) Pb 04 (150-200)
12763764-006 MM06-OG 33 (70-100) 33 (100-150) L 02 (100-150) L 02 (150-200) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2018 - 08:26) 

 
Projectcode 514386-COMBI 514386-COMBI 514386-COMBI 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving MM07-OG MM08-BG MM04-BG 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 78,7 78,7   81,9 81,9   59,5 59,5   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% <0,5 0,5   1,9 1,9   14,0 14   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1   <1 <1   <1 <1   
              

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 54,2 --  22 85,2 --  <20 54,2 --  

cadmium mg/kg <0,2 0,241 <=AW -0,03 0,22 0,379 <=AW -0,02 0,30 0,333 <=AW -0,02 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 <=AW -0,06 <1,5 3,69 <=AW -0,06 2,4 8,44 <=AW -0,04 
koper mg/kg <5 7,24 <=AW -0,22 9,0 18,6 <=AW -0,14 9,1 13,3 <=AW -0,18 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 <=AW 0,00 0,06 0,0862 <=AW 0,00 0,07 0,0917 <=AW 0,00 
lood mg/kg <10 11 <=AW -0,08 17 26,8 <=AW -0,05 22 28,3 <=AW -0,05 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg <3 6,12 <=AW -0,44 <3 6,12 <=AW -0,44 4,7 13,7 <=AW -0,33 
zink mg/kg <20 33,2 <=AW -0,18 20 47,5 <=AW -0,16 30 54,5 <=AW -0,15 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,005 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,04 0,0286 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,005 -  
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,10 0,0714 -  
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,02 0,0143 -  
chryseen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,05 0,0357 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,05 0,0357 -  
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,04 0,0286 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,05 0,0357 -  
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  0,05 0,0357 -  

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=AW -0,04 0,07 0,07 <=AW -0,04 0,414 0,296 <=AW -0,03 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 0,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 0,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 0,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 0,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 0,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 0,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,5 -  <1 3,5 -  <1 0,5 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - 4,9 3,5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - <5 2,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 9 6,43 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 14 10 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 13 9,29 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0,02 <20 70 <=AW -0,02 40 28,6 <=AW -0,03 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12763764-007 MM07-OG L 03 (200-250) Pb 02 (50-100) L 04 (200-250) Pb 01 (100-150) L 05 (150-200)
12763764-008 MM08-BG 51 (0-30) L 03 (0-50) Pb 02 (15-50) L 04 (15-50) 52 (0-30) Pb 01 (0-50) 
12763764-009 MM04-BG 26 (0-50) 27 (0-50) 30 (0-50) 33 (0-30) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 17-05-2018 - 08:26) 

 
Projectcode 514386-COMBI 514386-COMBI 514386-COMBI 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving MM05-BG MM06-BG MM07-BG 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 84,2 84,2   83,2 83,2   72,6 72,6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 2,8 2,8   3,1 3,1   7,3 7,3   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,4 2,4   <1 <1   <1 <1   
              

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 51,7 --  <20 54,2 --  <20 54,2 --  

cadmium mg/kg <0,2 0,231 <=AW -0,03 0,22 0,36 <=AW -0,02 0,30 0,415 <=AW -0,01 
kobalt mg/kg <1,5 3,54 <=AW -0,07 <1,5 3,69 <=AW -0,06 <1,5 3,69 <=AW -0,06 
koper mg/kg 6,2 12,3 <=AW -0,18 5,7 11,4 <=AW -0,19 11 19,2 <=AW -0,14 
kwik mg/kg <0,05 0,0496 <=AW 0,00 <0,05 0,0498 <=AW 0,00 0,06 0,0827 <=AW 0,00 
lood mg/kg 16 24,6 <=AW -0,05 13 20,1 <=AW -0,06 25 35,8 <=AW -0,03 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg <3 5,93 <=AW -0,45 <3 6,12 <=AW -0,44 3,3 9,62 <=AW -0,39 
zink mg/kg <20 31,9 <=AW -0,19 <20 32,3 <=AW -0,19 32 66,9 <=AW -0,13 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
antraceen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,02 0,02 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
chryseen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  0,01 0,01 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,01 0,01 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  
indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,01 0,01 -  0,02 0,02 -  0,02 0,02 -  

pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

mg/kg 0,101 0,101 <=AW -0,04 0,174 0,174 <=AW -0,03 0,154 0,154 <=AW -0,03 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,26 -  <1 0,959 -  
PCB 52 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,26 -  <1 0,959 -  
PCB 101 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,26 -  <1 0,959 -  
PCB 118 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,26 -  <1 0,959 -  
PCB 138 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,26 -  <1 0,959 -  
PCB 153 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,26 -  <1 0,959 -  
PCB 180 ug/kg <1 2,5 -  <1 2,26 -  <1 0,959 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg 4,9 17,5 <=AW - 4,9 15,8 <=AW - 4,9 6,71 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 12,5 -- - <5 11,3 -- - <5 4,79 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 16 57,1 -- - <5 11,3 -- - <5 4,79 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 12 42,9 -- - <5 11,3 -- - 9 12,3 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 13 46,4 -- - <5 11,3 -- - 6 8,22 -- - 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 143 <=AW -0,01 <20 45,2 <=AW -0,03 <20 19,2 <=AW -0,04 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12763764-010 MM05-BG 25 (0-20) pb 08 (0-50) 29 (0-50) 28 (0-50) Pb 09 (0-30) 32 (0-30) 34 (0-30) 31 (0-30) 38 (0-30) 

39 (0-50) 
12763764-011 MM06-BG Pb 07 (0-50) 35 (0-30) Pb 06 (0-50) 46 (0-50) 45 (0-50) 43 (0-50) 41 (0-50) 40 (0-50) 37 (0-

30) 42 (0-30) 
12763764-012 MM07-BG 36 (0-20) 44 (0-50) 47 (0-50) L 01 (0-50) 48 (0-50) Pb 04 (0-50) 49 (0-50) L 02 (0-30) 50 (0-

50) Pb 03 (0-50) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 18-05-2018 - 09:01) 

 
Projectcode 514386 514386 514386 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te 

Riel 
Rielsedijk-Keuterstraatje te 
Riel 

Rielsedijk-Keuterstraatje te 
Riel 

Monsteromschrijving M01-bg M02-bg M03-bg 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC 
           

droge stof % 87,1 87,1  85,1 85,1  84,9 84,9  
gewicht artefacten g <1   <1   <1   
aard van de artefacten - Geen   Geen   Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 2,7 2,7  <0,5 5,5  3,0 3  
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3,6 3,6  47 3,7  4,2 4,2  
           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 45,2 -- <20 44,7 -- <20 42,5 -- 
cadmium mg/kg <0,2 0,228 <=AW <0,2 0,203 <=AW <0,2 0,223 <=AW 
kobalt mg/kg <1,5 3,14 <=AW <1,5 3,11 <=AW <1,5 2,98 <=AW 
koper mg/kg 6,4 12,3 <=AW 7,0 12,3 <=AW 5,7 10,6 <=AW 
kwik mg/kg <0,05 0,0487 <=AW <0,05 0,0476 <=AW <0,05 0,0482 <=AW 
lood mg/kg 10 15,1 <=AW 14 20,1 <=AW 11 16,3 <=AW 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW <0,5 0,35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 5,4 <=AW <3 5,36 <=AW <3 5,18 <=AW 
zink mg/kg <20 30,2 <=AW <20 28,3 <=AW <20 29,2 <=AW 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fenantreen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 
antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 0,02 0,02 - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 0,02 0,02 - 
chryseen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 0,01 0,01 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007 - <0,01 0,007 - 0,01 0,01 - 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

mg/kg 0,07 0,07 <=AW 0,076 0,076 <=AW 0,114 0,114 <=AW 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2,59 - <1 1,27 - <1 2,33 - 
PCB 52 ug/kg <1 2,59 - <1 1,27 - <1 2,33 - 
PCB 101 ug/kg <1 2,59 - <1 1,27 - <1 2,33 - 
PCB 118 ug/kg <1 2,59 - <1 1,27 - <1 2,33 - 
PCB 138 ug/kg <1 2,59 - 2,1 3,82 - <1 2,33 - 
PCB 153 ug/kg <1 2,59 - 2,2 4 - <1 2,33 - 
PCB 180 ug/kg <1 2,59 - 1,7 3,09 - <1 2,33 - 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 18,1 <=AW 8,8 16 <=AW 4,9 16,3 <=AW 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13 -- <5 6,36 -- <5 11,7 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 13 -- <5 6,36 -- <5 11,7 -- 
fractie C22-C30 mg/kg <5 13 -- <5 6,36 -- <5 11,7 -- 
fractie C30-C40 mg/kg <5 13 -- <5 6,36 -- <5 11,7 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 51,9 <=AW <20 25,5 <=AW <20 46,7 <=AW 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12762893-001 M01-bg 01 (0-50) 02 (0-30) 03 (0-30) 04 (0-50) 05 (0-30) 06 (0-50) 07 (0-30) 08 (0-30) 09 (0-30) pb 14 

(0-50) 
12762893-002 M02-bg 14 (0-30) 15 (0-30) 16 (0-30) 22 (0-30) 23 (0-50) 24 (0-50) pb 12 (0-30) pb 13 (0-30) 
12762893-003 M03-bg 10 (0-30) 11 (0-30) 12 (0-30) 13 (0-30) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-20) 20 (0-30) pb 10 (0-30) pb 

11 (0-30) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-04-2018 - 13:45) 

 
Projectcode 514386.001 514386.001 514386.001 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving Pb 01-1-1 Pb 02-1-1 Pb 03-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              
              

METALEN 
barium ug/l 20 20 <=S - 76 76 >S 0,05 75 75 >S 0,04 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - 4,1 4,1 <=S - 4,2 4,2 <=S - 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l 5,2 5,2 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - 5,6 5,6 <=S - 8,9 8,9 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - <10 7 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  
              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12770208-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12770208-001 Pb 01-1-1 Pb 01 (150-250)
12770208-002 Pb 02-1-1 Pb 02 (100-200)
12770208-003 Pb 03-1-1 Pb 03 (150-250)
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-04-2018 - 13:45) 

 
Projectcode 514386.001 514386.001 514386.001 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving Pb 04-1-1 Pb 05-1-1 Pb 06-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding 

Interventiewaarde 
Overschrijding Streefwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              
              

METALEN 
barium ug/l 50 50 <=S - 74 74 >S 0,04 45 45 <=S - 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - 1,3 1,3 >S 0,16 0,36 0,36 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - 140 140 >I 1,50 21 21 >S 0,01 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - 4,8 4,8 <=S - 2,2 2,2 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - 140 140 >I 2,08 26 26 >S 0,18 
zink ug/l <10 7 <=S - 470 470 >S 0,55 290 290 >S 0,31 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  
              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12770208-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-005    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-006    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12770208-004 Pb 04-1-1 Pb 04 (150-250)
12770208-005 Pb 05-1-1 Pb 05 (130-230)
12770208-006 Pb 06-1-1 Pb 06 (130-230)
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-04-2018 - 13:45) 

 
Projectcode 514386.001 514386.001 514386.001 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving Pb 07-1-1 pb 08-1-1 Pb 09-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              
              

METALEN 
barium ug/l 20 20 <=S - 35 35 <=S - 18 18 <=S - 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1,4 <=S - 14 14 <=S - 3,8 3,8 <=S - 
koper ug/l <2,0 1,4 <=S - 2,4 2,4 <=S - 21 21 >S 0,10 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 2,2 2,2 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l <3 2,1 <=S - 37 37 >S 0,37 12 12 <=S - 
zink ug/l <10 7 <=S - 26 26 <=S - <10 7 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  
              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12770208-007    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-008    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-009    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12770208-007 Pb 07-1-1 Pb 07 (150-250)
12770208-008 pb 08-1-1 pb 08 (150-250) 
12770208-009 Pb 09-1-1 Pb 09 (130-230)
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-04-2018 - 13:45) 

 
Projectcode 514386.001 514386.001 514386.001 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving pb 10-1-1 pb 11-1-1 pb 12-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              
              

METALEN 
barium ug/l 78 78 >S 0,05 59 59 >S 0,02 19 19 <=S - 
cadmium ug/l 1,6 1,6 >S 0,21 0,20 0,2 <=S - 0,36 0,36 <=S - 
kobalt ug/l 13 13 <=S - 20 20 <=S - 4,3 4,3 <=S - 
koper ug/l 6,9 6,9 <=S - 3,0 3 <=S - 21 21 >S 0,10 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 6,8 6,8 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l 51 51 >S 0,60 48 48 >S 0,55 14 14 <=S - 
zink ug/l 160 160 >S 0,13 32 32 <=S - 49 49 <=S - 
              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 

dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 

tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  
              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12770208-010    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-011    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-012    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12770208-010 pb 10-1-1 pb 10 (180-280)
12770208-011 pb 11-1-1 pb 11 (150-250)
12770208-012 pb 12-1-1 pb 12 (200-300)
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 30-04-2018 - 13:45) 

 
Projectcode 514386.001 514386.001 
Projectnaam Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel Rielsedijk-Keuterstraatje te Riel 
Monsteromschrijving pb 13-1-1 pb 14-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde 
   
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
          
          

METALEN 
barium ug/l 50 50 <=S - 66 66 >S 0,03 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <=S - <0,20 0,14 <=S - 
kobalt ug/l 11 11 <=S - 2,1 2,1 <=S - 
koper ug/l 5,0 5 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
kwik ug/l <0,05 0,035 <=S - <0,05 0,035 <=S - 
lood ug/l <2,0 1,4 <=S - <2,0 1,4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1,4 <=S - <2 1,4 <=S - 
nikkel ug/l 48 48 >S 0,55 <3 2,1 <=S - 
zink ug/l 60 60 <=S - <10 7 <=S - 
          

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 <=S - 0,21 0,21 <=S - 
styreen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
          

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <=S - <0,02 0,014 <=S - 
          

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 -  <0,1 0,07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0,14 0,14 <=S - 0,14 0,14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 -  <0,2 0,14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 <=S - 0,42 0,42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <=S - <0,1 0,07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <=S - <0,2 0,14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 ---  <0,2 0,14 ---  
          

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 -- - <25 17,5 -- - 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12770208-013    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
12770208-014    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12770208-013 pb 13-1-1 pb 13 (210-310)
12770208-014 pb 14-1-1 pb 14 (250-350)
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing gebruikte waarden.
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
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Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
 
Analyse Eenheid AW Wo Ind I 

      
METALEN 
cadmium mg/kg 0,6 1,2 4,3 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik mg/kg 0,15 0,83 4,8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1,5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 
      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,5 6,8 40 40 

      
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg 8,5 27 1400 2000 
      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 
      
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor) ug/kg 200 200 1000 1700 
som DDD (0.7 factor) ug/kg 20 840 34000 34000 
som DDE (0.7 factor) ug/kg 100 130 1300 2300 
aldrin ug/kg    320 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg 15 40 140 4000 
alpha-HCH ug/kg 1 1 500 17000 
beta-HCH ug/kg 2 2 500 1600 
gamma-HCH ug/kg 3 40 500 1200 
heptachloor ug/kg 0,7 0,7 100 4000 
alpha-endosulfan ug/kg 0,9 0,9 100 4000 
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
hexachloorbutadieen ug/kg 3    
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg 2 2 100 4000 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

ug/kg 400    

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 
      
 
     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
 



 

 
Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 

 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0,4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0,05 0,3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0,2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0,01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0,01 10 
dichloormethaan ug/l 0,01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) 

ug/l 0,01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0,01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0,01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0,01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0,01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0,01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    
 
     

* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 

 



Toelichting toetsing Wet bodembescherming

Om de mate van bodemverontreiniging aan te geven, wordt de volgende terminologie toegepast:
- niet verontreinigd: gehalte kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde

(grondwater);
- licht verontreinigd: gehalte groter dan de achtergrondwaarde (grond) of de streefwaarde (grondwater), maar

kleiner dan de tussenwaarde;
- matig verontreinigd: gehalte groter dan de tussenwaarde, maar kleiner dan de interventiewaarde;
- sterk verontreinigd: gehalte groter dan de interventiewaarde.

De achtergrond-, streef- en interventiewaarden zijn afgeleid van de Circulaire bodemsanering 2009, laatst
gewijzigd op 1 juli 2013 en het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 27 juni 2013, Nr. 16675.

achtergrondwaarden (AW) voor grond
Deze waarden zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen zoals die voorkomen in de bodem van natuur-
en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Bij de
achtergrondwaarden is geen verschil tussen land- en waterbodems.

streefwaarden (S) voor grondwater
De streefwaarde is de waarde waarboven wel en waaronder geen sprake is van een verontreiniging in het
grondwater.

interventiewaarden (I)
De interventiewaarden geven het verontreinigingsniveau aan waarboven ernstige of dreigende vermindering
optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant. Bij een overschrijding van
de interventiewaarde in minimaal 25 m3 grond of 100 m3 bodemvolume met grondwater is er sprake van een geval
van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.

tussenwaarden (T)
De tussenwaarde is het rekenkundig gemiddelde van de betrokken achtergrond- of streefwaarde en de
interventiewaarde. Bij overschrijding van de tussenwaarden komt een nader onderzoek in beeld.

lutum en organische stof
De achtergrond- en interventiewaarden voor de grond zijn afhankelijk van het lutum en/of organische stofgehalte
van de grond. De streef- en interventiewaarden in grondwater zijn onafhankelijk van het organisch stof en het
lutumgehalte.



Toelichting toetsing Besluit bodemkwaliteit

De analyseresultaten van de grondmonsters zijn getoetst aan de toetswaarden van het Besluit bodemkwaliteit. Deze zijn de
achtergrondwaarden of AW2000-waarden (de nieuwe term voor schone grond), de maximale waarden voor Wonen en de
maximale waarden voor Industrie. Grond die niet voldoet aan de industriewaarden is in het algemeen niet-toepasbaar.

toetsen aan normen en indelen in kwaliteitsklassen
Voor het toetsen van de kwaliteit van grond en baggerspecie aan de verschillende normen van het Besluit en voor het indelen
van de bodem in kwaliteitsklassen, kent het Besluit als uitgangspunt dat de rekenkundige gemiddelden moeten voldoen aan de
gestelde Maximale Waarden. Daarbij geldt een rekenregel voor het corrigeren van de normen voor standaardbodems naar de
daadwerkelijk gemeten concentraties lutum en organische stof. Daarnaast zijn er twee bijzondere toetsingsregels: voor de
achtergrondwaarden en voor de indeling in de kwaliteitsklasse Wonen.

bodemtypecorrectie
De normen voor het toepassen van grond en baggerspecie (tabellen 2 van bijlage B in de Regeling bodemkwaliteit) zijn
opgesteld voor standaardbodems. Dat wil zeggen: bodems met 25% lutum en 10% organische stof. De normwaarden zijn
echter afhankelijk van het daadwerkelijk gemeten lutum- en organisch stofgehalte. Daarom is het nodig om bij de beoordeling
van de kwaliteit van de (water)bodem of van een partij toe te passen grond of baggerspecie de standaard normwaarden uit de
tabellen om te rekenen naar normwaarden voor de betreffende bodem of de betreffende de partij grond of baggerspecie. De
omgerekende normwaarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten worden vergeleken. De formules voor
bodemtypecorrectie vindt u in bijlage G van de Regeling.

toetsingsregel achtergrondwaarden (geldt voor zowel ontvangende bodem als voor toe te passen partij grond/bagger)
Grond waarvan de rekenkundig gemiddelden van slechts enkele stoffen in licht verhoogde concentraties boven de
achtergrondwaarden aanwezig zijn, mag onder bepaalde voorwaarden worden beschouwd als AW2000 grond. De
toetsingsregel geldt voor zowel de ontvangende bodem als voor toe te passen partijen grond of bagger:

1. als ten minste 2 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 1 stoften hoogste 2x de daarvoor geldende
achtergrondwaarde overschrijden;

2. als ten minste 7 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 2 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende
achtergrondwaarde overschrijden;

3. als ten minste 16 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 3 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende
achtergrondwaarde overschrijden;

4. als ten minste 27 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 4 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende
achtergrondwaarde overschrijden;

5. als ten minste 37 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 5 stoffen ten hoogste 2x de daarvoor geldende
achtergrondwaarde overschrijden.

Voorwaarde: het gehalte van geen enkele stof mag de maximale waarde voor de kwaliteitsklasse Wonen overschrijden.

indeling ontvangende bodem in kwaliteitskiassen Wonen en Industrie
Uitgangspunt bij de indeling van de ontvangende bodem in de kwaliteitskiassen Wonen en Industrie, is dat de rekenkundige
gemiddelden van de gemeten stoffen moeten voldoen aan de Maximale Waarden die horen bij de klassegrenzen van de
klassen Wonen en Industrie.

Hierop is één uitzondering, namelijk voor het indelen van een bodemkwaliteitszone of een locatie waarop grond of baggerspecie
wordt toegepast in de bodemkwaliteitsklasse Wonen. Hiervoor geldt de volgende toetsingsregel:

1. als ten minste 7 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 2 stoffen de maximale waarde voor de
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden;

2. als ten minste 16 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 3 stoffen maximale waarde voor de
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden;

3. als ten minste 27 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 4 stoffen maximale waarde voor de
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden;

4. als ten minste 37 stoffen zijn geanalyseerd dan mag het gehalte van 5 stoffen maximale waarde voor de
bodemkwaliteitsklasse Wonen overschrijden.

Voorwaarde: De verhoging mag per stof ten hoogste de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse Wonen vermeerderd
met de achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij het gehalte van geen enkele stof de maximale waarde voor de
bodemkwaliteitsklasse Industrie mag overschrijden.

Deze toetsingsregel geldt alleen voor de indeling van de ontvangende bodem in een bodemkwaliteitsklasse. Voor de indeling
van een partij toe te passen grond of baggerspecie geldt deze toetsingsregel niet (zie hieronder).

indeling toe te passen grond/bagger in kwaliteitskiassen Wonen en Industrie
Voor de indeling van een partij toe te passen grond of baggerspecie in de kwaliteitskiassen Wonen en Industrie moeten de
rekenkundige gemiddelden van alle stoffen voldoen aan de maximale waarden die horen bij de klassegrenzen van de klassen
Wonen en Industrie. Behalve de formules voor bodemtypecorrectie zijn bij deze indeling dus verder geen bijzondere
rekenregels van toepassing.
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