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INLEIDING

1. 1. Algemeen
Aanleiding
Voorliggend bestemmingsplan ‘Internationaal Bedrijventerrein Friesland’
(IBF) kan grotendeels worden gezien als een actualisatie van de planologische regeling voor het bedrijventerrein oostelijk van het snelwegknooppunt
A7/A32 bij Heerenveen. Deze actualisatie was nodig om meerdere redenen:
• het vigerende bestemmingsplan (vastgesteld mei 1996) is inmiddels
meer dan 10 jaar oud;
• de verwachtingen omtrent vestiging van internationaal georiënteerde
bedrijven zijn beduidend lager, in die zin dat deze ambitie is verlegd
naar het zogenaamde ‘gemengde segment’;
• het loslaten van de normen van minimaal 10 hectare en het maximaal
verhardingspercentage van 40% per perceel;
• onthouding goedkeuring aan de bufferzone door de Raad van State (5
januari 1999);
• het besluit van de ministerraad in november 2007 de Zuiderzeelijn niet
door te laten gaan;
• een iets andere aansluiting op de A7 dan oorspronkelijk gedacht;
• enkele perceels- en plangrenswijzigingen naar aanleiding van recent tot
stand gekomen bestemmingsplannen.
Het IBF was in eerste aanleg een bedrijventerrein van de provincie Fryslân
en de gemeente gezamenlijk, bestemd voor internationale bedrijven. Het
IBF was gedacht als een bedrijventerrein met kavels van minimaal 10 ha
en een maximale bebouwingsverhardingspercentage van 40% voor een
perceel. De belangrijkste reden voor deze actualisatie is wel het feit dat gebleken is dat met het IBF de vestiging van grootschalige internationale bedrijven niet die omvang heeft aangenomen die in eerste instantie werd verwacht en dat de vooruitzichten wat dat betreft ook weinig hoopvol zijn. Anticiperend hierop is, in overleg met de Provincie Fryslân, besloten om voor
wat betreft de verdere ontwikkeling van het IBF, de weg van een ‘gewoon’
gemengd en modern bedrijventerrein in te slaan. Omdat de uitgifte van het
grootschalige bedrijvenpark IBF niet van de grond kwam heeft de gemeenteraad op 30 september 2004 ingestemd met de functiewijziging van het
IBF. Besloten is de normen van minimaal 10 hectare en het maximale bebouwingsverhardingspercentage van 40% voor een perceel los te laten. De
intentie is om het IBF als een ‘gewoon’ gemengd en modern bedrijventerrein, en voorafgaand aan bedrijventerrein Klaverblad Noord-Oost, gefaseerd te ontwikkelen.
Doel
Doel van het op te stellen bestemmingsplan is de volledige herziening van
het vigerende bestemmingsplan, teneinde de realisatie van een bedrijventerrein, gericht op een brede doelgroep van bedrijfscategorieën, mogelijk te
maken. Het gaat daarbij met name om ruimte voor de sectoren transport/distributie en modern/gemengd.
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Plangebied en begrenzingen
Het plangebied is ongeveer 240 ha. groot (waarvan 150 ha. netto uitgeefbaar) en wordt begrensd door de A7 (noordzijde), de (lintbebouwing langs
de) Zestienroeden en Het Meer (oost- en zuidzijde) en het knooppunt/klaverblad en bedrijventerrein De Kavels (westzijde). In figuur 1 is de ligging
van plangebied aangegeven.
De zuidwestelijke begrenzing van het plan is afgestemd op de inmiddels
aangelegde wegenstructuur binnen het bedrijventerrein De Kavels en verder ook op de begrenzing van het bestemmingsplan De Kavels. De zuidelijke begrenzing van het bestemmingsplangebied is –ten aanzien van het
vigerende plan- aangepast in verband met het in het plan opnemen van
een agrarisch bouwperceel, welke te zijner tijd in het kader van de realisering van de nieuwe bufferzone een woonfunctie zal krijgen. De noordoostelijke begrenzing van het plan is –ten aanzien van het vigerende plan- aangepast in verband met een gewijzigde opzet en maatvoering van de aansluiting van het IBF op de A7.
1. 2. Karakter plan
Het bestemmingsplan is een juridisch instrument en bestaat uit toelichting,
regels en digitale verbeelding. De regels en digitale verbeelding (plankaart)
leggen de bouw en gebruiksmogelijkheden vast van de grond en opstallen
en zijn juridisch bindend voor burger en overheid. De toelichting is een beschrijving van de keuzes die in de regels en op de digitale verbeelding worden gemaakt.
Het voorliggende bestemmingsplan is een herziening van het geldende bestemmingsplan waarin de eerder genoemde wijzigingen zijn opgenomen.
Het zoveel mogelijk intact laten van of aansluiten op de regelingen uit het
vigerende bestemmingsplan (mei 1996) is daarbij uitgangspunt. Thans is
sprake van een verouderde planologische regeling. Het voorliggende bestemmingsplan biedt dan ook een actuele juridisch-planologische regeling
voor het plangebied.
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Figuur 1.
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Plangebied

1. 3. Digitalisering
Bij een voortgaande digitalisering van informatie, en in het verlengde daarvan ook van bestemmingsplannen, speelt specifiek een rol dat er bredere
mogelijkheden ontstaan voor directe raadpleging. Ook bestemmingsplannen krijgen steeds meer een externe functie, in die zin dat dergelijke planvormen niet alleen documenten worden waarmee de gemeente moet kunnen werken, maar dat bestemmingsplannen helder en duidelijk moeten zijn
voor de gebruiker van buiten de organisatie die via internet kennis maakt
met de plannen.
Het bestemmingsplan is conform de regels van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) opgezet volgens de wettelijk verplichte Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP 2008). De benaming van de bestemmingen, de
kleuren en de tekens op de digitale verbeelding, hierna plankaart genoemd,
zijn volgens de verplichte standaard opgezet. Het bestemmingsplan voldoet
aan de wettelijke eisen van digitale uitwisselbaarheid. Per 1 januari 2010
wordt de vaststelling van het digitale bestemmingsplan verplicht.
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1. 4. Leeswijzer
Achtereenvolgens komen na deze inleiding (hoofdstuk 1) de volgende onderwerpen aan de orde:
• hoofdstuk 2 beschrijft de ruimtelijke en functionele kenmerken van het
plangebied;
• hoofdstuk 3 bevat het beleidskader met relevant rijks-, provinciaal en
gemeentelijke beleid;
• hoofdstuk 4 gaat in op de milieu- omgevingsaspecten;
• hoofdstuk 5 geeft de doelstellingen, ambities en planbeschrijving weer;
• hoofdstuk 6 gaat in op de planologische regeling: er wordt een motivering en leeswijzer gegeven voor de regeling van de bestemmingen, zoals weergegeven in regels en op de digitale verbeelding;
• in hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de maatschappelijke en economische
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
De in het kader van het voorontwerp ontvangen Overleg- en Inspraakreacties zullen te zijner tijd in een apart hoofdstuk worden behandeld.
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GEBIEDSKENMERKEN

2. 1. Historie & landschap
Het plangebied ligt in het 4de en 5de Veendistrict aan de noordoost-kant van
Heerenveen. Dit gebied werd in de 19de eeuw vanuit de toen al gegraven
Schoterlandsche Compagnonsvaart ontgonnen en uitgeveend. Hierdoor
ontstond een landschappelijke eenheid tussen de lintbebouwing van
Aengwirden (de lijn Terband - Luinjebert - Tjallebert - Gersloot) aan de
noordzijde en de historische ontginningsas Het Meer aan de zuidkant. Na
de ontginning vestigden zich veel voormalige veenarbeiders in het gebied
als boer. De boerderijen staan voornamelijk langs de oude ontginningsassen, maar kwamen ook verspreid voor, zoals voorheen langs de Saturnus.
In de laatste decennia is het occupatiepatroon door een aantal oorzaken
enigszins vervaagd. Op de zandruggen zijn de kavels in het kader van ruilverkavelingen vergroot en zijn de meeste akkers verdwenen. Door kunstmatige waterstandsverlaging is het bodemgebruik geïntensiveerd. Van de
houtwallen, die duidelijk de scheidslijn aangaven tussen de droge en de
natte delen, is een groot deel gekapt. Daarnaast is het ontsluitingspatroon
door dwarsverbindingen fijnmaziger geworden en heeft recente bebouwing
de aanwezige bebouwingslinten verdicht. Voorts is de Schoterlandse Compagnonsvaart gedeeltelijk gedempt. Niettemin heeft het plangebied nog
steeds
een
herkenbaar
karakter
van
een
open
agrarisch
(veen)weidegebied. Ook de ten noorden, ten oosten en (deels) ten zuiden
van het plangebied gelegen gronden, kunnen als zodanig gekenschetst
worden.
Deze regio kan landschappelijk gekenmerkt worden als een veenontginningslandschap. Kenmerken van dit landschap zijn de grootschaligheid, de openheid en de stroken-verkaveling loodrecht op de ontginningsbasis. Een opvallend element in het gebied is de langgerekte westelijke bebossingsstrook tussen bedrijventerrein De Kavels en het IBF.
Huidige situatie
Een groot deel van het plangebied is inmiddels bouwrijp gemaakt en de belangrijkste infrastructuur is aangelegd. Dit is op basis van het geldende bestemmingsplan gebeurd. Op basis van het geldende bestemmingsplan en
voornamelijk door ontheffingen zijn inmiddels een aantal bedrijven in het
plangebied gevestigd. In totaal zijn op dit moment (juli 2009) 26 percelen
verkocht met een bruto oppervlakte van ongeveer 28 hectare. Er bevinden
zich nog enkele kleine moerasachtige gebiedjes en een enkel bosperceel
aangetroffen. De moerasgebiedjes herinneren nog aan het feit dat er hier
vroeger sprake was van een uitgestrekt hoogveengebied.
2. 2. Begrenzingen plangebied
De plangrenzen komen in grote lijnen overeen met de grenzen van het vigerende bestemmingsplan. Wel zijn deze op een aantal punten deze afgestemd op recentelijk tot stand gekomen bestemmingsplannen als Het Meer
en het bestemmingsplan Buitengebied.
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Voorts zijn met dit plan een aantal zuidelijke kavels en percelen van bestemmingsplan dan wel bestemming veranderd. Dit met het oog op het feit
dat deze percelen-/perceelsgedeelten als gevolg van en in samenhang met
de realisering van de bufferzone, van functie zullen veranderen.
Met betrekking tot het daadwerkelijke bedrijventerrein kan worden gesteld
dat deze in vergelijk met het vigerende plan uit 1996, in zijn totaliteit iets in
noordelijke richting is opgeschoven en aan de westelijke en oostelijke randen enigszins is versmald. Deze randen worden namelijk van een meer natuurlijke en natte inrichting voorzien; één en ander ook in het kader van de
zogenaamde ‘buitenlijst’. De ‘opschuiving’ naar het noorden (30 tot 35 meter) komt onder meer voort uit het feit dat in het gebied thans geen sprake
meer is van ruimtereservering ten behoeve van de Zuiderzeelijn (ZZL).
Daarnaast is de zuidelijke grens van het bedrijventerrein iets in noordelijke
richting opgeschoven naar aanleiding van een beslissing van de Raad van
State (5 januari 1999) omtrent het vigerende bestemmingsplan uit 1996.
Door de Raad van State is goedkeuring onthouden aan het toestaan van
bedrijfsactiviteiten tot 50 meter van de woonbebouwing. (De bufferzone
was in het geldende bestemmingsplan ook 250 meter. In de eerste 200 meter waren bedrijfsactiviteiten toegestaan (geen bedrijfsgebouwen)). Over
het hoe en wat van deze buffer wordt in het vervolg van de toelichting nader ingegaan.
2. 3. Programma
Binnen het IBF is nog ± 120 ha. uitgeefbaar bedrijventerrein beschikbaar.
De verwachting is dat in de komende jaren gemiddeld 10 ha. per jaar uitgegeven zal worden met een ongeveer evenredige verdeling tussen transport en logistiek en modern gemengd. Eén en ander betekent dat, bij de
voorgestane opzet, het terrein in 2020 is volgebouwd. De ontwikkelingen
kunnen echter ook sneller gaan en niet geheel is te voorzien welke verdeling tussen de segmenten op termijn aan de orde is. Met het oog daarop is
het hele bedrijventerrein uitgewerkt met de nodige ruimte qua invulling,
segmentering en ontwikkeling.
2. 4. Achtergrond, aanbod en vraag
Achtergrond
In 2001 heeft de provincie Fryslân in de nota ‘Ruimte voor werk’ de behoefte aan bedrijventerrein geprognosticeerd. De bruto behoefte aan bedrijventerrein in de gemeente Heerenveen voor de periode 2000-2010 is geschat
op gemiddeld 14,3 hectare per jaar voor ‘modern gemengd’ en 19,4 hectare per jaar voor ‘transport en distributie’. Omgerekend is de vraag naar bedrijventerreinen voor de periode 2003-2010 136 hectare bruto. In 2003 was
circa 10,5 ha beschikbaar in het segment modern gemengd en 5,3 ha in
het segment transport en distributie. De afgelopen 5 jaar is hiervan circa 11
hectare uitgegeven.
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In het perspectief van de provinciale nota ‘Ruimte voor werk’ is gestart met
de planologische voorbereiding voor een bedrijventerrein in de segmenten
‘modern gemengd’ en ‘transport en distributie’ aan de noordzijde van de A7
(Klaverblad Noordoost). Medio 2001 is de startnotitie MER gepubliceerd en
is gestart met het opstellen van het MER.
Tegelijkertijd met de voorbereiding van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Klaverblad Noordoost speelde de discussie over het bedrijventerrein
Internationaal Bedrijvenpark Friesland. Het bedrijvenpark IBF was bedoeld
voor de voor werving en vestiging van grootschalige industriële bedrijven.
Aan de vestiging van bedrijven op het bedrijvenpark waren strenge voorwaarden verbonden; een minimale kavelgrootte van 10 ha en een maximaal bebouwings- en verhardingspercentage van 40 %. Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Internationaal Bedrijvenpark Friesland’ op 6
mei 1996 had zich slechts één bedrijf gevestigd dat voldeed aan de voorwaarde, welke alweer vertrokken was. De praktijk wees uit dat de ontwikkeling van het bedrijvenpark conform de voorgestelde opzet niet mogelijk is.
Dit werd bevestigd in een onderzoek uitgevoerd door de Stec-groep uit
Nijmegen (15 januari 2004). Het onderzoeksbureau Stec concludeerde dat
productievestigingen van 10 ha. of meer, nauwelijks in West-Europa en zeker niet in Nederland te verwachten zijn.
Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 30 september 2004 ingestemd met
een functiewijziging van het bedrijvenpark naar een bedrijventerrein dat
aansluit bij de behoefte. Daarmee verviel de noodzaak voor de ontwikkeling
van Klaverblad Noordoost. De voorbereiding voor de ontwikkeling van dit
bedrijventerrein is vervolgens stop gezet en gestart is met de functiewijziging van het IBF De herbestemming van het IBF is reeds opgenomen in het
provinciale Streekplan1 .
De functiewijziging van het gebied leidt niet tot een naamsverandering van
het bedrijvenpark. Voor de duidelijkheid wordt in de startnotitie de volgende
verwijzing toegepast:
• met betrekking tot de oude situatie wordt verwezen naar het IBF (oude
stijl);
• met betrekking tot de nieuwe situatie, de ontwikkeling waar deze startnotitie betrekking op heeft naar IBF (nieuwe stijl)
Vraag en aanbod
In de Integrale visie Heerenveen-Skarsterlân (2005) is de vraag naar bedrijventerreinen ingeschat. Bij de bedrijvenontwikkeling wordt (conform de
Structuurschets A7) uitgegaan van het doortrekken van de groei uit het verleden (1991- 2000) met een 'aftopping' van de groei met 15% na 2015.
Daarbij is in de visie aangenomen dat het mogelijk is om in 20% van de
ruimtebehoefte te voorzien door herstructurering van bestaande terreinen
en door nieuwe terreinen intensiever te gebruiken. In totaal wordt in de Integrale Visie tussen 2000 en 2030 een ruimtebehoefte voor bedrijventerreinen tussen de 355 en 475 hectare ingeschat.
1

Om de kwaliteit fan de romte, streekplan Fryslân 2007 (Provincie Fryslân, 2006)
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De vraag naar de segmenten 'Modern-gemengd' en 'Transport en distributie' is in de vraag naar bedrijventerrein in de regio Heerenveen-Skarsterlân
het grootst. Het nieuwe IBF richt zich op deze segmenten.
Het industrieterrein Kanaal (gemeente Heerenveen) en het bedrijventerrein
Haskerveen (gemeente Skarsterlân) voorzien in de vraag in het moderngemengd segment. Op het bedrijventerrein Haskerveen is nog 8,6 ha. beschikbaar, op bedrijventerrein Kanaal is niets meer beschikbaar (gegeven
per 1 juli 2009). Voor beide geldt dat het om de meer traditionele, zwaardere milieucategorieën gaat (volgens de VNG bedrijfsindeling). Voor het segment Transport en distributie voorziet het bedrijventerrein De Kavels in de
vraag naar ruimte in de regio Heerenveen. Per 1 juli 2007 is 4 hectare terrein nog uitgeefbaar, maar reeds volledig gereserveerd dan wel in optie
gegeven.
De bruto behoefte aan bedrijventerrein voor de periode 2000-2010 wordt
op basis van de provinciale nota 'Ruimte voor werk' (Provincie Fryslân,
2001) geprognosticeerd op gemiddeld 14,3 hectare per jaar voor 'modern
gemengd' en 19,4 hectare per jaar voor 'transport en distributie'. Omgerekend is de vraag naar bedrijventerreinen voor de periode 2003-2010 136
hectare bruto. In 2003 was circa 10,5 ha beschikbaar in het segment modern gemengd en 5,3 ha in het segment transport en distributie. De afgelopen 5 jaar is hiervan circa 11 hectare uitgegeven.
Uit de uitgifte bedrijventerrein Heerenveen 1990-2007 blijkt dat er vanaf
2005 geen kavels meer beschikbaar waren voor nieuwvestiging van bedrijven. Op de bedrijventerreinen bestaat geen leegstand, nieuwvestiging is alleen mogelijk wanneer een bedrijf vertrekt. Het 'oudste' bedrijventerrein
‘Heerenveen-Zuid’ is in 2002 gerevitaliseerd waardoor het bedrijventerrein
weer aan de huidige wensen voldoet.
In een recent onderzoek (Provincie Fryslân, 2008) naar de behoefte van
bedrijventerreinen in de provincie Fryslân wordt aangegeven dat de ontwikkeling van de bedrijventerreinuitgifte in Fryslân over de periode 1990-2006
redelijk parallel verloopt aan de economische conjunctuurbeweging. Na
een gestage toename van de jaarlijkse uitgifte tot aan de piekjaren 1999 en
2000, valt de uitgifte daarna weer terug, om vanaf 2005 weer wat aan te
trekken. Er wordt in het onderzoek aangegeven dat in de A7-zone het
grootste areaal harde voorraad (direct beschikbaar en niet-terstond uitgeefbare grond, na wijziging bestemmingsplan, bouwrijp maken e.d. beschikbaar) aan bedrijventerrein aanwezig is; in totaal 341 ha. Het IBF terrein maakt onderdeel uit van de harde voorraad aangezien dit terrein reeds
een bestemming 'bedrijventerrein' heeft. In de behoeftebepaling is het aanbod bedrijventerreinen afgezet tegen een tweetal scenario's (+TM en SE,
voor uitgebreide uitleg over deze scenario's wordt verwezen naar de Notitie
Behoefteraming Bedrijventerreinen (concept, Provincie Fryslân 2008).
Voor de economische ontwikkelingszone A7 zal het harde aanbod bedrijventerreinen (waaronder het IBF terrein) voldoen aan de vraag. Op de langere termijn (tot eind 2020) zal het harde aanbod wellicht niet volstaan. De
zacht voorraad (nog planvorming en studie) voorziet dan ruimschoots in de
behoefte.
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Geconcludeerd kan worden dat het IBF terrein met 240 hectare een belangrijk onderdeel uitmaakt van de harde voorraad. De scenario's laten zien
dat de toekomstige behoefte voldoende blijft om de harde voorraad volledig
te gebruiken.
De gemeente Heerenveen wil haar welvaart graag verder versterken. Op
grond van haar sociaal-economisch beleid streeft de gemeente Heerenveen naar een toename van de werkgelegenheid en het verminderen van
de werkloosheid. Het behoud en versterken van de bestaande bedrijvigheid
en het aantrekken van nieuwe bedrijven dragen bij aan het behoud van de
werkgelegenheid.
2. 5. Verkeer en mobiliteit
In het huidige plangebied zijn reeds meerdere wegen gerealiseerd. De Saturnus is de hoofdas door het gebied. Vanaf de Saturnus zijn insteken gemaakt via een eenvoudig wegenprofiel voor de ontsluiting van het totale
bedrijventerrein. Aan de zuidzijde van het plangebied ligt Het Meer. Dit is
de doorgaande weg Heerenveen - De Knipe. Aan de oostzijde van het
plangebied ligt de weg Zestienroeden. Het gebruik van dit lokale wegennet
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de hoofdinfrastructuur rondom
het plangebied: de A32 en de A7, respectievelijk ten westen en ten noorden van het plangebied. Het plangebied wordt ontsloten via de aansluiting
van de Saturnus op de A7 (afslag 26A) en via de aansluiting van de Mercurius op de A32 (afslag 12). Het plangebied wordt ook ontsloten naar de verlengde K.R. Poststraat bij de ongelijkvloerse kruising bij de A32. De afslag
vanaf de A7 vormt de primaire ontsluiting van het IBF.
Voor fietsverkeer is het IBF over verschillende (fiets)paden bereikbaar. Het
IBF is voor de dorpen ten noorden van de A7 per fiets bereikbaar over de
twee viaducten over de A7 (Mercurius en Zestienroeden). Ter hoogte van
De Knipe en Skoattterwâld zijn fietspaden gerealiseerd door de bufferzone
tussen Het Meer en IBF. Vanuit de plaats Heerenveen is het IBF bereikbaar via een onderdoorgang onder de A32, een paar meter ten noorden
van de kruising A32/K.R. Poststraat. Langs de Saturnus en Mercurius zijn
voorzieningen voor fietsers en voetgangers voorzien (en reeds gerealiseerd).
Intensiteiten en knelpunten in de huidige situatie
In het kader van het MER (2009) heeft de gemeente Heerenveen onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteiten in de huidige situatie (peiljaar
2007) en de intensiteiten bij ontwikkeling van het bedrijventerrein volgens
het vigerende bestemmingsplan en het nieuwe (aangepaste) bestemmingsplan. (Voor de berekeningen van intensiteiten en bereikbaarheid
wordt verwezen naar het milieueffectrapport). In het onderzoek wordt geconcludeerd dat in de huidige situatie zich binnen het plangebied geen
knelpunten voordoen. Buiten het plangebied zijn wel enkele knelpunten
aanwezig in de spitsperiode. De afwikkelingsproblemen ‘Heerenveen in’ en
Heerenveen uit’ worden overigens niet veroorzaakt door de invulling van
het IBF-gebied.
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De invulling van het IBF-terrein 'nieuwe stijl' leidt tot twee nieuwe knelpunten bij de aansluiting op de A7 oost en de aansluiting op de A32. De oplossingsrichtingen voor de afwikkelingsproblemen worden gezocht in maatregelen op de betreffende lokale wegen (Saturnus en Mercurius). Voor de
Saturnus wordt gedacht aan capaciteitsverruimende maatregelen in de
vorm van de aanleg van een dubbelstrooksrotonde of ombouw tot een geregelde T-splitsing. Voor de Mercurius wordt gedacht aan het opnieuw inregelen van de stoplichten.
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BELEIDSKADER

3. 1. Rijksbeleid
De Nota Ruimte (Ministerie van VROM, 2006) bevat de visie van het Rijk
op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020, met een doorkijk
naar 2030. Een belangrijk element in de ruimtelijke visie van het Rijk vormt
de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). In de RHS zijn de gebieden
en netwerken opgenomen die in belangrijke mate ruimtelijk structurerend
zijn voor Nederland. Het rijk heeft voor de RHS dan ook in het algemeen
een grotere verantwoordelijkheid dan daarbuiten. Buiten de RHS stelt het
rijk zich terughoudend en selectief op. Voor deze gebieden wordt een basiskwaliteit nagestreefd. De Nota Ruimte bevat een aantal regels die zorgen voor waarborging van deze basiskwaliteit als ondergrens voor ruimtelijke plannen.
Het Rijk stelt de provincies en gemeenten verantwoordelijk voor een voldoende en gevarieerd op de vraag afgestemd aanbod van locaties voor
bedrijven en voorzieningen. Van belang is hierbij dat bestaande en nieuwe
bedrijven en voorzieningen die uit oogpunt van veiligheid, hinder en verkeersaantrekkende werking niet inpasbaar zijn in of nabij de woonbebouwing, ruimte wordt geboden op specifieke daarvoor te bestemmen
(bedrijven)terreinen. Hier is de basiskwaliteit richtinggevend. Dit houdt in
dat bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen minimaal de nationale of internationale wetgeving ten aanzien van gezondheid, veiligheid, milieu en
natuur in acht genomen dient te worden.
3. 2. Provinciaal beleid
Streekplan Fryslân 2007
Met het Streekplan Fryslân 2007 (Provincie Fryslân, 2006) zet de provincie
onder meer in op de concentratie van verstedelijking in de stedelijke bundelingsgebieden. Hiermee wordt blijkens het Streekplan de benodigde massa,
schaal en draagvlak verkregen voor het goed benutten van stedelijke potenties, hetgeen voor de leefbaarheid en vitaliteit van heel Fryslân van grote betekenis is. Met dit concentratiebeleid handhaaft de provincie tevens de
inzet op de economische kernzones (A7-zone en Westergozone), zoals dat
ook was opgenomen in het Streekplan Friesland 1994.
Wel wordt met het nieuwe Streekplan meer accent gelegd op concentratie
in de grotere kernen binnen de economische kernzones dan op concentratie van verstedelijking in de zones als geheel. Hiermee wordt corridorvorming binnen de zones voorkomen, zodat het landelijk gebied tussen de
kernen in de zones bijdraagt aan de landschappelijke geleding van de verstedelijking.
Verder zijn in het Streekplan stedelijke centra en daarbij behorende stedelijke bundelingsgebieden aangewezen.
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De stedelijke centra hebben door hun ligging aan (toekomstige) belangrijke
verbindingen (weg, water en spoor) een functie voor de vestiging en ontwikkeling van (inter)nationaal georiënteerde bedrijvigheid en zakelijke
dienstverlening die voor heel Fryslân van betekenis zijn. De provincie zal
daarbij vooral sturen op bundeling en concentratie van wonen en werken in
de stedelijke bundelingsgebieden, het verantwoord planologische ruimte
bieden voor een vitaal platteland en op een verhoging van de ruimtelijke
kwaliteit.
De ontwikkeling van bedrijventerreinen in het bundelingsgebied Heerenveen-Joure kan volgens de provincie grotendeels worden opgevangen op
het herbestemde IBF-terrein, en op de nog te ontwikkelen delen van het
westelijk deel van het bedrijventerrein Haskerveen. Na de streekplanperiode is het noordoostkwadrant van het knooppunt A32/A7 in beeld voor verdere bedrijventerreinontwikkeling. Eén en ander is ook aangegeven op de
visiekaart van dit bundelingsgebied.
Qua segmentering hebben stedelijke centra een opvangtaak voor bedrijven
in alle segmenten. Volgens het Streekplan bieden Leeuwarden, Drachten
en Heerenveen ruimte aan alle bedrijfscategorieën, passend bij hun positie
en omvang.
Vestigingsbeleid
Met het vestigingsbeleid voor werkfuncties en voorzieningen streeft de provincie naar:
• economische structuurversterking met een provinciaal werkgelegenheidsniveau dat overeenstemt met het landelijke gemiddelde;
• een ruimtelijke verdeling van werkfuncties die bijdraagt aan sterke steden en een vitaal platteland;
• een goede afstemming tussen de bereikbaarheidseisen van functies en
de ontsluiting van locaties zodat de mobiliteit beheerst wordt;
• een goede ruimtelijke kwaliteit en een goede milieukwaliteit;
• voor de markt herkenbare en bruikbare vestigingslocaties. Dit betekent
dat er een goede afstemming is tussen vestigingscondities van functies
en kenmerken van locaties: voor ieder bedrijf is een goede plek beschikbaar. Voor de verschillende werkfuncties wordt onderscheid gemaakt tussen:
o vestigingsmogelijkheden naar typen kernen, waarbij vooral de
provincie verantwoordelijk is;
o vestigingsmogelijkheden binnen kernen, waarbij vooral gemeenten aan zet zijn.
Stedelijk bundelingsgebied Heerenveen-Joure
De ontwikkeling van bedrijventerreinen kan grotendeels worden opgevangen op het herbestemde IBF-terrein, en op nog te ontwikkelen delen van
het westelijk deel van het bedrijventerrein Haskerveen. Noordelijk hiervan
zijn uitbreidingen voorzien, onder meer ten behoeve van watergebonden
bedrijvigheid aan het Kanaal en voor zwaardere bedrijvigheid. Bij deze uitbreiding dient rekening te worden gehouden met compensatie van de aanwezige hoge weidevogelwaarden.
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Daarnaast kan een relatief geringe westwaartse uitbreiding van de bedrijvenlocatie A7-Zuid ruimte bieden voor hoogwaardige bedrijven.
Provinciaal Milieubeleidsplan
In het provinciale Frysk Miljeuplan 2006 - 2009 (Provincie Fryslân, 2005)
kiest de provincie de komende jaren voor duurzame ontwikkeling. Dat betekent dat het milieubeleid is gebaseerd op sociale, economische en milieuaspecten. Het is belangrijk te werken aan het onderhouden en verbeteren van de milieukwaliteit, maar daarbij zal het economische belang niet uit
het oog verloren moeten worden. Een bedrijvige en welvarende provincie is
immers gediend met een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Ook
gaat de provincie meer aandacht besteden aan het actualiseren en verlenen van milieuvergunningen. Hinder van bedrijvigheid (zoals geluidhinder)
dient zoveel mogelijk te worden beperkt.
3. 3. Regionaal beleid
Heerenveen en Skarsterlân hebben besloten samen te werken om de groei
in beide gemeente in goede banen te leiden, zodat de kernkwaliteiten van
het gebied behouden blijven. Bovendien hebben de ruimtelijke ontwikkelingen binnen beide gemeenten veel onderlinge raakvlakken, waardoor de
gemeenten elkaar goed kunnen ondersteunen en aanvullen.
Integrale Visie Heerenveen/Skarsterlân (2005)
Dit plan is hét toekomstkader voor wonen, werken, infrastructuur, recreatie
en natuur in het gebied van Joure-West tot en met Heerenveen-Oost. Het
bestaat uit een intergemeentelijk structuurplan voor de periode tot 2015 en
een intergemeentelijke visie voor de periode tot 2030. Om aan de verwachte economische groei in de kernzone te kunnen voldoen wordt rond Heerenveen een groot aantal hectares bedrijventerrein en ook kantorenlocaties tot ontwikkeling gebracht. Als eerste wordt het IBF ontwikkeld, nu toestemming is gegeven voor de herbestemming tot regulier bedrijventerrein.
De Visie gaat uit van ongeveer 150 hectare netto uitgeefbaar terrein in de
segmenten transport en logistiek en modern gemengd, met een bijna evenredige verdeling tussen de segmenten (6 TL : 7 MG). Naar verwachting is
het terrein rond 2015 - 2020 volgebouwd. Qua fasering gaat het om circa
55 hectare netto in fase 1, waarvan 14 hectare reeds is uitgegeven, en circa 90 hectare netto in fase 2.
Op de structuurplankaart is het plangebied aangegeven als werkgebied,
waarbij de bosstrook oostelijk langs De Kavels en de zuidelijke bufferzone
aangeduid zijn als parkachtig groen. Een strook langs de oostgrens c.q. de
weg Zestienroeden is bestemd voor ‘natte natuur’. Deze strook is namelijk
onderdeel van de zogenaamde ‘buitenlijst’; een samenhangend geheel van
natuurgebieden, ecologisch waardevolle terreinen en ecologische en landschappelijke verbindingen tussen onder meer De Deelen, Oranjewoud en
de Tjonger.
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De oostelijke buitenlijst vervult vooral een functie als landschappelijke geleding, die een heldere begrenzing moet geven aan de stedelijke ontwikkeling. De lijst wordt bij de aanleg van de bedrijventerreinen IBF en Klaverblad Noord-Oost benut voor de landschappelijke inpassing en een representatieve entree van de stad: ‘Door brede open stroken haaks op de A7
ontstaan compartimenteringen en doorzichten vanaf de snelweg op het
achterland. Ook als stedelijk uitloopgebied speelt de oostelijke buitenlijst
een belangrijke rol. Ten eerste vanwege de koppeling die gelegd wordt tussen de recreatieve zwaartepunten Oranjewoud en De Deelen, maar bovendien door het recreatieve netwerk dat gevormd wordt door de nieuwe
structuur en de lintdorpen.
Naast de landschappelijke functie van de oostelijke buitenlijst kan deze
gradiëntrijke zone ook een ecologische functie krijgen: als verbinding tussen Tjonger en Oranjewoud en mogelijk ook naar De Deelen. De vegetatie
past zich aan de aanwezige ondergrond aan, waardoor een gevarieerde
overgang ontstaat van bos (ten zuiden van de A7) naar natte natuur, open
water met oeverbeplanting en open water met onvergraven percelen (ten
noorden van de A7).’
Maar ook binnen IBF acht men een ruimtelijke geleding mogelijk door bijvoorbeeld het afwisselen van bebouwingsvlekken met groenstroken haaks
op de A7. Deze compartimentering draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit
van het terrein en de beleving vanaf de snelweg en kan bovendien goed
gecombineerd worden met de fasering van de aanleg van IBF.
Structuurschets A7 'Eenheid in verscheidenheid, ruimtelijke ontwikkelingen 2000-2030' (2003)
In februari 1999 hebben de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Skarsterlân, Smallingerland en Sneek en de provincie Fryslân het Convenant A7
afgesloten. Een belangrijk resultaat hiervan is de Structuurschets A7 die in
maart 2003 is vastgesteld ter versterking van de uitvoering van het convenant. In deze gezamenlijke toekomstvisie wordt de richting aangegeven
van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen van de A7-zone.
De Structuurschets speelt in op een aantal belangrijke beleidspunten zoals
het compacte stad beleid, synergie tussen de verschillende gemeenten en
benutting van de aanwezige kwaliteiten. Deze ambitie gecombineerd met
het kunnen en willen accommoderen van economische groei heeft geleid
tot een aantal groeiscenario’s voor de verschillende gemeenten.
Voor de regio Heerenveen-Joure wordt ook in dit plan voorzien dat de
vraag naar bedrijventerrein zich vooral concentreert rondom de segmenten
modern gemengd en transport/logistiek. Ten aanzien van het IBF waren op
dat moment de signalen nog niet dusdanig dat bijstelling van de ambitie
aan de orde was. Wel werd enig voorbehoud gemaakt mocht op termijn
toch herbestemming aan de orde zijn. Het IBF is dan ook als zodanig op de
bijgevoegde schetskaarten voor 2010 en 2030 weergegeven.
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In de structuurschets is gekozen voor Heerenveen als stedelijke centrum
waar (economische) ontwikkelingen geconcentreerd dienen te worden. Eén
van de bouwstenen van de structuurschets is het Ambitieniveau Infrastructuur: optimale ontsluiting en bereikbaarheid. Het goed functioneren van
economische ontwikkelingen gaat gepaard met een optimale ontsluiting en
bereikbaarheid.
3. 4. Gemeentelijk beleid
Beleidsnotitie antenne-installaties mobiele telecommunicatie (2001)
Om tot een planologisch en maatschappelijk verantwoorde inpassing van
antenne-installaties te komen zijn er beleidsuitgangspunten vastgesteld.
Hierin zijn ruimtelijke voorwaarden gesteld aan de plaatsing van dergelijke
masten. Als geschikte locaties voor antenne-installaties zijn onder andere
bedrijventerreinen aangewezen. Hiervoor dient in nieuwe bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen een maximale hoogte-eis van 45 meter
gekoppeld te zijn. De masten worden door middel van een ontheffing in het
bestemmingsplan mogelijk gemaakt. In de beleidsnotitie staan vervolgens
ruimtelijke voorwaarden waaraan de ontheffing getoetst zal worden.
Sociaal Economisch Beleidsvisie (2005)
Het doel van het sociaal-economisch beleid van de gemeente Heerenveen
is het versterken van de economie om daarmee de welvaart van de inwoners van Heerenveen en van hen die hier werken te vergroten. Vanuit deze
doelstelling is het streven gericht op het vergroten van de werkgelegenheid
en het verkleinen van de werkloosheid. Één van de geformuleerde thema’s
(met een ruimtelijke relevantie voor bestaande bedrijventerreinen) om de
diversificatie te vergroten is ‘bedrijvigheid’. Met een grotere diversificatie
kan het economisch draagvlak robuuster worden gemaakt en minder gevoelig voor conjuncturele schommelingen.
Het is van belang de juiste balans te bereiken tussen vraag en aanbod van
bedrijventerrein. Hierbij wordt er van uitgegaan dat 20% van de ruimtebehoefte voorzien kan worden door herstructurering van bestaande terreinen
en door nieuwe terreinen intensiever te gebruiken. De visie geeft aan dat
ruimte moet worden geboden aan hoogwaardige en traditionele bedrijven
Beleidsnotitie kantoorontwikkeling Heerenveen tot 2015+ (2007)
In maart 2000 heeft het college van B&W ingestemd met de ‘Kantorennota
gemeente Heerenveen'. Uitgangspunten voor kantoorontwikkeling in Heerenveen voor de periode 2000-2010’. In de afgelopen jaren heeft deze notitie als basis gediend voor het kantoorbeleid van de gemeente. De kantorennota had alleen betrekking op bedrijven met een kantoorbehoefte van
meer dan 400-500 m2. Algemeen uitgangspunt van de kantorennota was
dat zelfstandige kantoren niet op bedrijventerreinen worden toegestaan. In
2007 is het bestaande beleid vanwege een aantal nieuwe ontwikkelingen
herzien. In de aangepaste beleidsnotitie is het oorspronkelijke uitgangspunt
dat op bedrijventerreinen kantoorruimte alleen wordt toegestaan waar het
ondergeschikt is aan andere vormen van bedrijvigheid - geen zelfstandige
kantoren dus – opnieuw bevestigd.
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In de gemeente Heerenveen is de driehoek K.R. Poststraat, Stadion en
Station aangewezen als kantoor ontwikkelingsgebied. De beleidsnotitie
kantoorontwikkeling Heerenveen 2015 + is in juni 2007 vastgesteld.
Actualisatie PDV beleid (2009)
De gemeenteraad heeft in maart 2009 de actualisatie van het Perifere Detailhandels Vestigingen beleid vastgesteld. De aanleiding voor het opstellen
van het gemeentelijke PDV beleid waren o.a. dat:
• de gemeente aan de slag moet met nieuwe bestemmingsplannen voor
bijvoorbeeld de bedrijventerreinen in Heerenveen-Zuid, Nijehaske, Business Park Friesland en het IBF bedrijventerrein;
• de gemeente het Rijksbeleid en provinciaal beleid wil vertalen naar de
lokale situatie;
• duidelijkheid gewenst is omtrent de voor- en nadelen van het clusteren
van branches; een belangrijke vraag is of clustering zorgt voor onderlinge versterking;
• de ontwikkelingen binnen de detailhandel zeer dynamisch zijn. Zowel
vanuit de vraagzijde als vanuit de aanbodzijde is het gewenst om het
bestaande gemeentelijke beleid nader te analyseren.
Een groot deel van de PDV in Heerenveen is gevestigd op het Business
Park Friesland/Nijehaske. Vooral op het gebied van bouwmarkten / DHZ is
er sprake van een forse clustering, Het beleid blijft gericht op concentratie
van PDV op Business Park Friesland / Nijehaske.
Ook de autobranche wordt in het PDV beleid benoemd. De merkdealers
hebben baat bij een concentratie oftewel de nabijheid van collegamerkdealers. In de huidige situatie hebben de merkdealers zich vooral op
twee locaties geconcentreerd, namelijk in de ontwikkeling langs de weg
Businesspark Friesland West en meer versnipperd op het bedrijventerrein
Businesspark Friesland.
De ambitie op het gebied van perifere detailhandel in de autobranche is
versterking van de concentratie van autodealers op het IBF, dus geen verdere concentratie of nieuwvestiging op Business Park .
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MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

4. 1. Bodem
Bodemtypen plangebied
In het gebied komen een drietal bodemtypen voor, namelijk veldpodzolgronden, eerdveengronden en moerige podzolgronden. Ten noorden van
de Saturnus komen hoofdzakelijk veldpodzolgronden voor, die bestaan uit
zwart, lemig fijn zand, terwijl zuidelijk van deze weg eerdveen en moerige
podzolgronden zijn gelegen. De bovenlaag van deze gronden bestaat uit
veenachtig, moerig materiaal.
Bodem in relatie tot bestemmingsplan
Op grond van artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is, wanneer sprake is van een nieuwe ontwikkeling, een beoordeling van de haalbaarheid verplicht. Het bodemonderzoek, en dan met name onderzoek
naar de bodemkwaliteit, maakt onderdeel uit van deze afweging. Wettelijk
is bepaald dat een bouwvergunningsplichtig bouwwerk niet mag worden
gebouwd op een zodanig verontreinigd terrein, dat schade of gevaar is te
verwachten voor de gezondheid van de gebruikers of het milieu.
Bij de verkenning van de mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied
te realiseren dient de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico’s
voor mens, plant en dier) is noodzakelijk. Tevens dienen de mogelijkheden
en kosten om deze beperkingen door middel van actief bodembeheer weg
te nemen te worden aangegeven.
Bodemkwaliteit
In het MER voor het IBF van 1995 wordt aangegeven dat er geen bodemverontreiniging voorkomt in het plangebied. Op een meer actuele kaart van
de provincie Fryslân worden echter wel locaties aangegeven. Het gaat met
name om mogelijke verontreiniging gekenmerkt als 'potentieel ernstig verontreinigd’. Ten tijde van het schrijven van het MER Inrichting Internationaal Bedrijvenpark Friesland (1995) was deze informatie niet voorhanden.
Mede in het kader van het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage
is door de gemeente de beschikbare informatie omtrent de bodemkwaliteit
binnen het IBF geïnventariseerd. Voor een beschrijving wordt verwezen
naar de milieueffectrapportage.
Binnen het grootste deel van het bestemmingsplangebied IBF is op basis
van diverse uitgevoerde bodemonderzoeken in de periode midden jaren '90
tot heden een goed beeld verkregen van de bodemkwaliteit ter plaatse.
In de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Heerenveen, opgenomen in
het in 2005 vastgestelde gemeentelijk bodembeheerplan, is de diffuse achtergrondkwaliteit (niet gerelateerd aan een specifieke lokale bronlocatie)
van de bodem vermeld. Hieruit blijkt dat in het onderhavige bestemmingsplangebied, op de kaart aangeduid als zone I2/Buitengebied, overwegend in lichte mate sprake is van bodemverontreiniging.
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De geconstateerde (achtergrond)verontreinigingen in de uitgevoerde bodemonderzoeken zijn hiermee in overeenstemming. De informatie van de
provinciale kaart is derhalve achterhaald. Een uitzondering op het bovenstaande vormt de aanwezigheid van een voormalige stortlocatie binnen het
IBF.
Voormalige stortlocatie
Binnen het plangebied bevindt zich een voormalige stortlocatie. Er is hier
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voordat hier gebouwd gaat worden zal de grond gesaneerd moeten worden. Bij bestemmingswijziging dan wel ingebruikname van het terrein zal bodemsanering
noodzakelijk zijn. Hierbij kan, gezien de functie bedrijventerrein, gedacht
worden aan een IBC-oplossing (isolatie van de verontreiniging middels afdekking dan wel het aanbrengen van een leeflaag). Een situatietekening
van de ligging van de stortlocatie is opgenomen als bijlage 1.
4. 2. Archeologie
Algemeen
Het Europese Verdrag van Valetta (1992), ook wel het Verdrag van Malta
genoemd, beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter
te beschermen. Het gaat bijvoorbeeld om grafvelden, gebruiksvoorwerpen
en resten van bewoning. Voorheen werd de aanwezigheid van archeologische waarden vaak pas ontdekt als projecten, zoals de aanleg van wegen
of stadsvernieuwing, al in volle gang waren.
Om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de
bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken, is het vanaf 1 januari
2005 verplicht vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
Archeologie in relatie tot het bestemmingsplan
De Fryske Archeologische Monumenten Kaart (FAMKE) geeft voor de periode steentijdbronstijd het advies karterend onderzoek uit te voeren. Voor
de periode ijzertijd- Middeleeuwen is er volgens FAMKE geen archeologisch onderzoek noodzakelijk.
In het gehele gebied is er – in opdracht van de gemeente Heerenveen- in
2005 een inventariserend archeologisch onderzoek uitgevoerd 2. Op grond
van de resultaten is een terreindeel geïdentificeerd waarvoor nader onderzoek is aanbevolen. Hier is een vervolgonderzoek voor uitgevoerd 3. Voor
alle overige terreindelen van het onderzoeksgebied gaven de onderzoeksresultaten geen aanleiding tot het adviseren van archeologisch vervolgonderzoek.

2
3

Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek, De Steekproef, 2005
Een waarderend archeologisch veldonderzoek in het plangebied Heerenveen IBF,
De Steekproef, 2005
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Het vervolgonderzoek heeft er toe geleid dat één deelgebiedje is geïdentificeerd waar een zeer grote kans bestaat op onverstoorde archeologische
grondsporen. Vervolgens is aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Het proefsleuvenonderzoek heeft geen archeologische grondsporen of vondsten opgeleverd 4.
Vervolgonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. Archeologie vormt derhalve geen belemmering voor het bestemmingsplan. Er hoeft geen aanvullen de regeling te worden opgenomen.
De archeologische onderzoeken zijn als bijlage bij dit bestemmingsplan
opgenomen. (Bijlage 2, archeologie)
4. 3. Water en riolering
Waterplan Heerenveen (2003)
De gemeente Heerenveen, Wetterskip Boarn en Klif, Waterschap Sevenwolden en Wetterskip Fryslân hebben gezamenlijk het Waterplan Heerenveen opgesteld. Aanleiding hiertoe vormde de toenemende behoefte aan
integratie op het vlak van beleid, planvorming en uitvoering 5. De in het Waterplan verwoorde missie luidt als volgt: ‘Door een duurzame en integrale
benadering van water een optimale situatie scheppen voor een hoogwaardige, leefbare en economisch gezonde gemeente’.
In het Waterplan Heerenveen zijn voor verschillende deelgebieden (ingedeeld op basis van landschappelijke, waterhuishoudkundige en bodemkundige kenmerken) streefbeelden neergelegd. De bedrijventerreinen IBF ligt
in het deelgebied ‘laagveenontginning’. In het laagveenontginningsgebied
waren de veenpolderdijken en de turfvaarten vaak de ontginningsbasis
voor vervening. In langgerekte kavels werd het land vanuit het bebouwde
lint gecultiveerd, waarbij het achterste land veelal onontgonnen bleef.
Thans is het een open gebied met verspreid liggende boerderijen en lintbebouwing.
Streefbeeld:
Het laagveenontginningsgebied is een open veenweidegebied met zeer
kenmerkende grote open ruimtes. Handhaving van deze grootschaligheid
en openheid is dan ook uitgangspunt. Aangezien het gebied weinig relatie
heeft met de omgeving en over het algemeen loost op de boezem is ‘Functioneel’ en ‘belevingswater’ de voornaamste koers voor dit gebied.
Doordat het deelgebied min of meer eigen (geïsoleerde) watersystemen
kent moet bij beleid, planvorming en realisatie geredeneerd worden vanuit
de systemen of het gebied zelf.

4
5

Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P), De Steekproef, 2008
Het Waterplan is niet wettelijk verankerd. Wel kan de Watervisie een basis vormen
voor andere nog op te stellen beleidsplannen in de gemeente en bij de Waterschappen. In het projectenplan worden de afspraken voor de uitvoering verwoord.
Met de vaststelling van het Waterplan hebben de betrokken partijen een inspanningsverplichting. Voorts kunnen de visie en de projecten uit het Waterplan in een
aantal gevallen worden opgenomen in andere wettelijke plannen zoals bijvoorbeeld
bestemmingsplannen.
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Dit houdt onder meer in dat gebiedseigen (regen)water zoveel mogelijk
moet worden vastgehouden, circulatie en doorstroming moet worden bevorderd en ruimte gereserveerd moet worden voor voldoende interne berging. In het verlengde hiervan wordt gestreefd naar minimale ontwatering
en drooglegging (bijvoorbeeld kruipruimteloos bouwen) in verband met inklinking van het veen.
In navolging van de voorstellen van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw
streven gemeenten en waterschappen er naar om water medesturend te
maken bij ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige ontwikkelingen, om
zo het waterbeheer meer duurzaam te maken. Dit vereist een goede samenwerking tussen de gemeenten en waterschappen. Daartoe is de Bestuurlijke notitie Watertoets en de bijbehorende Handreiking Watertoets (2001) opgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze de betrokken
partijen (initiatiefnemer, waterbeheerder en planbeoordelaar) tot een betere
samenwerking kunnen komen.
Met de transformatie naar een modern gemengd / transport en distributie
bedrijventerrein zal ook opnieuw moeten worden gekeken naar het waterhuishoudings- en rioleringssysteem. Aanpassing van beide is in goed overleg met Wetterskip Fryslân tot stand gekomen. Belangrijke aandachtspunten in vergelijk met de oude opzet waren vooral de toename van verhard oppervlak (kleinere kavels met hogere bebouwingspercentages) en de
afname in de hoeveelheid watergangen.
Waterhuishouding
Het gehele plangebied, waarvan de hoogteligging varieert van 0,5 meter tot
1,3 meter beneden NAP, wordt bemalen. Van oorsprong is het gebied vrij
nat, maar door bemaling wordt het gebied geschikt gehouden voor agrarisch gebruik. Het gebied watert voor wat betreft het oppervlaktewater in
westelijke richting af.
Voor uitbreidingen hanteert het Wetterskip Fryslân als uitgangspunt dat een
uitbreiding niet meer water mag afvoeren dan het huidige gebied en dat er
in de toekomst geen problemen mogen ontstaan met de berging, aan- en
afvoer van water. In het gemeentelijk Waterplan is daarvoor onder andere
opgenomen dat minimaal 10% van het terreinoppervlak water moet zijn.
De nieuwe opzet van het IBF heeft, zoals aangegeven, geleid tot minder
watergangen in het plan. In de noordelijke en zuidelijke groen- en bufferzones zijn, ter compensatie van het verharde oppervlak, zodanige waterpartijen geprojecteerd (in totaal wordt in het plangebied 22,2 ha water gerealiseerd) dat veel meer dan de vereiste 10% van het totale verharde oppervlak van het plangebied gaat bestaan uit oppervlaktewater. Derhalve worden voor wat betreft de berging en opvang van hemelwater geen problemen verwacht.
Het IBF is opgedeeld in een noordelijk en zuidelijk peilgebied. De scheiding
ligt over de centrale as. In het noordelijk peilgebied wordt het geldende peil
gehandhaafd.
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Overwogen wordt om in het zuidelijke deel het peil met 0,1 m
te verlagen. Om dit mogelijk te maken zal in de toekomst een peilbesluit
moeten worden genomen (door het Wetterskip).
Randvoorwaarde voor een eventuele peilaanpassing zal zijn dat dit geen
negatieve effecten mag hebben op de omgeving, het mag met name niet
leiden tot verdroging van de bossen bij Oranjewoud. De verwachting is dat
alleen punt van zorg is wanneer zich op grote schaal bedrijven op het IBF
gaan vestigen die (grond)water aan het IBF onttrekken. Gezien de toegelaten soorten bedrijven (zie bedrijvenlijst) worden geen negatieve effecten op
dat vlak verwacht.
Overigens worden het IBF en Heerenveen Noord thans van water voorzien
vanuit de Tjonger, via de Prinsenwijk. Dit is een tijdelijke oplossing. Op
termijn wil het waterschap het water aanvoeren via de Lindegracht. Dit kan
pas gerealiseerd worden als de waterbodemverontreiniging in de Lindegracht gesaneerd is.
Het waterpeil wordt gereguleerd middels V-vormige stuwen. Deze stuwen
zorgen ervoor dat bij hevige regen het waterpeil in het gebied tijdelijk kan
stijgen waardoor de afvoer uit het gebied geleidelijk verloopt en niet als één
piek naar het benedenstroomse watersysteem wordt afgevoerd. Het water
wordt hierdoor tijdelijk vastgehouden in het gebied, zodat er niet meer water hoeft te worden afgevoerd dan in de huidige situatie.
Het Wetterskip Fryslân heeft het door de gemeente aangeleverde ontwerp
van het watersysteem getoetst en doorgerekend. Het watersysteem voldoet
aan de wensen van het Wetterskip. Alle watergangen zijn voor de aan- en
afvoer ruim voldoende gedimensioneerd.
Riolering
Met een gewijzigd inrichtingsplan voor het nieuwe IBF, is het ook noodzakelijk het (oude) rioleringsplan te actualiseren. Hierbij is een meer vooruitstrevend plan gemaakt dan het oude plan. In het oude plan werd een traditioneel verbeterd gescheiden riool voorgesteld, waarbij uiteindelijk ongeveer 80% van al het water wordt verpompt naar de rioolwaterzuivering.
In het nieuwe plan worden daar waar noodzakelijk drie rioleringsbuizen
aangelegd. Het systeem werkt als volgt:
• er wordt overal één vuilwater riool aangelegd voor de afvoer van het afvalwater;
• ook komt overal één riool voor de afvoer van vervuild regenwater. Vervuild regenwater is o.a. het regenwater afkomstig van de wegen en van
sommige terreinen (met verkeersbelasting of vervuilende activiteiten).
Dit riool wordt door een pomp bemalen. Het ‘eerste’ meest vervuilde regenwater wordt verpompt naar het vuilwaterriool. Daarna wordt de
pomp uitgezet en kan het overige schone regenwater overstorten naar
het oppervlaktewater;
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waar de percelen niet rechtstreeks grenzen aan het oppervlaktewater
wordt een derde riool aangelegd. Dit riool is bestemd voor de afvoer
van schoon regenwater van terreinen en daken. Percelen die aan het
oppervlaktewater grenzen voeren het rechtstreeks af naar het oppervlaktewater, de overige middels het regenwaterriool.

Het rioolwaterstelsel op het terrein zal bestaan uit drie waterafvoermogelijkheden. De DWA, dit is de DroogWaterAfvoer, zorgt in het stelsel bij
droog weer voor de afvoer van het bedrijfsafvalwater. De RWA, oftewel de
RegenWaterAfvoer is voor de afvoer van schoon regenwater en drainagewater, en de VGS (Verbeterd Gescheiden Stelsel) is voor de afvoer van het
overige water.
De toename van verhard oppervlak zal leiden tot een toename van vervuild
overstortend hemelwater. De kwaliteit van het oppervlaktewater zou hierdoor in gevaar komen. Bij de realisering van het hiervoor beschreven ‘drieweg-stelsel’, moet dit echter uitgesloten worden geacht.
Daarnaast zal door de omzetting van het IBF ongeveer éénderde deel van
de percelen niet direct gelegen zijn aan vrij oppervlaktewater. Voor deze
percelen geldt dus dat schoon regen- en drainagewater niet vrij kan afstromen naar het oppervlaktewater. Dit water zal dan afgevoerd moeten worden via de RWA van het op het IBF te realiseren rioolstelsel. Overigens
kunnen bedrijven die zich op de hiervoor genoemde percelen willen vestigen, geen gebruik maken van het oppervlaktewater voor koel/proceswater.
Met het nieuwe systeem hoeft, vergeleken met het systeem voor het ‘oude’
IBF, gemiddeld ongeveer 400m3/u minder rioolwater te worden verpompt
naar de rioolwaterzuivering in Heerenveen Noord. Dit komt vooral doordat
er minder regenwater verpompt wordt. Hierdoor verbetert het rendement
van de zuivering en wordt het aanbod verlaagd. Dit systeem is op deze
manier nog niet eerder toegepast in Heerenveen.
4. 4. Ecologie
Algemeen
In het plan dient rekening worden gehouden met Europees en nationaal beleid en wetgeving op het gebied van de natuurbescherming. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming.
Voor gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die
zijn aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
en/of om gebieden die zijn aangewezen als Speciale Beschermingszone
(SBZ) in de zin van de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn (sinds 1 oktober
2005 de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998). Het plangebied maakt
geen deel uit van de landelijke of provinciale ecologische hoofdstructuur
((P)EHS) en heeft geen duidelijke relatie met de Natura 2000-gebieden (de
‘oude’ vogel- en habitatrichtlijngebieden) in de (ruimere) omgeving. Vanuit
het oogpunt van gebiedsbescherming stuit de aanleg van het bedrijventerrein niet op bezwaren in het kader van de Habitatrichtlijn.
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Soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op
grond van deze wet mogen beschermde dieren en planten - die in de wet
zijn aangewezen - niet gedood, gevangen, verontrust, geplukt of verzameld
worden en is het niet toegestaan om nesten, holen of andere vaste verblijfplaatsen van beschermde dieren te beschadigen, te vernielen of te verstoren. Voor nieuwe activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor deze
beschermde soorten, moet ontheffing worden aangevraagd. Voor soorten
die vermeld staan op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode
Lijst-soorten, zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een ontheffing
zeer streng.
Ten aanzien van de Flora- en Faunawet geldt dat er voor de Kleine Modderkruiper een ontheffing diende te worden aangevraagd bij het Ministerie
van LNV. Deze ontheffing is inmiddels verleend (zie bijlage 4).
Plangebied
In dit open (veen)weidegebied is sprake van overwegend soortenarme en
eenvormige graslanden. Het gebied heeft dan ook een beperkte ecologische waarde. De ecologisch meest interessante delen zijn de sloten, greppels, bospercelen, elzensingels en een tweetal moerasgebiedjes. De over
het algemeen nog vrij jonge begroeiing in de bosgebiedjes bestaat uit vochtig loofbos, opslagbos en rietruigten.
Niettemin komen in het gebied wel een aantal beschermde plantensoorten
en dieren voor. Genoemd kunnen worden de streng beschermde Poelkikkers in de zuidoosthoek, de beschermde Zwanebloem, beschermde weidevogels als Grutto en Tureluur en enkele algemeen voorkomende beschermde amfibieën, broedvogels en zoogdieren.
Onderzoek
In 2005 is het gebied onderzocht op de aanwezigheid van beschermde
soorten of planten 6. In het bedoelde rapport worden de effecten beschreven ten opzichte van de bestaande situatie, met voornamelijk weidegebied.
Het karakter van het gebied zal sterk wijzigen wat voor soorten die gebonden zijn aan het bestaande veenweidegebied betekent dat (een deel van)
hun leefgebied zal verdwijnen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de functie voor
weidevogels, voor diverse kleine zoogdieren en voor algemene soorten
amfibieën, vissen en insecten.
Hier staat tegenover dat in de (ruimere) bufferzone mogelijkheden worden
behouden voor veel van de aanwezige soorten. In deze zone ligt een
voortplantingsgebied voor de Poelkikker, een middelzwaar beschermde
soort. Deze voortplantingsbiotoop zal worden behouden.
Bijzondere aandacht is verder nodig voor de Kleine modderkruiper (middelzwaar beschermd) en de functie van het gebied voor meerdere vleermuissoorten (zwaar beschermd).

6

Ecologische beoordeling van de locatie IBF te Heerenveen, Altenburg & Wymenga,
2005 (A&W rapport 628).
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Voor de Kleine Modderkruiper zullen maatregelen genomen moeten worden om sterfte door het dempen van watergangen te voorkomen.
Bij het ecologisch onderzoek in het gebied is in 2005 één exemplaar van de
Gewone grootoorvleermuis waargenomen. Het was toen niet uitgesloten
dat deze soort een zomerverblijfplaats had in of nabij de inmiddels gesloopte boerderij bij de Saturnus. Geconcludeerd wordt dat het gebied niet van
grote betekenis is voor deze soort en dat door de aanleg van het bedrijventerrein de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar komt.
De andere vleermuissoorten die zijn waargenomen zijn de Gewone dwergvleermuis, de Ruige dwergvleermuis, de Laatvlieger, de Rosse Vleermuis
en de Watervleermuis. Deze soorten werden alleen foeragerend aangetroffen langs de randen van het plangebied, er zijn geen zomerverblijfplaatsen
vastgesteld. De kwaliteit van het foerageergebied voor deze vleermuissoorten zal door de inrichting van het bedrijventerrein niet afnemen, en voor
een aantal vleermuizen waaronder de Watervleermuis mogelijk verbeteren.
Voor deze laatste soort is daarbij van belang dat lichtverstoring van foerageergebieden, in de huidige situatie de brede sloot aan de westkant van
het plangebied (bij omvorming tot bedrijventerrein mogelijk ook andere waterpartijen) wordt voorkomen.
In 2007 is een aanvullend onderzoek verricht met betrekking tot de ecologische beoordeling 7. Het aanvullend ecologisch onderzoek uit 2007 betreft
het terrein van SCI. Dit was in 2005 nog niet in eigendom van de gemeente
en is om die reden destijds niet onderzocht. Het onderzoek beantwoordt de
volgende vragen, die in het kader van de Natuurbeschermingswet, Floraen faunawet en overige natuurbescherming van belang zijn:
• komen in het plangebied of nabije omgeving beschermde gebieden
voor?
• Zo ja, hebben de plannen (significant) negatieve effecten op deze gebieden en zijn die te voorkomen?
• Komen in het gebied beschermde planten- en diersoorten voor?
• Zo ja, worden deze bij realisatie van het plan geschaad en kan dat
voorkomen worden.
In het rapport wordt verder onder meer ingegaan op de aanwezigheid van
de plantensoorten Steenanjer en de Wilde Marjolein. Dit zijn soorten die in
Nederland beschermd zijn (middelzwaar beschermingsregime). In dit geval
gaat het echter om een uitgezaaide populatie. De soorten komen van nature niet in het gebied voor. Ten aanzien van de middelzwaar beschermde
planten Steenanjer en Wilde Marjolein geldt, dat er geen conflicten zijn met
de Flora- en faunawet, mits de gemeente kan aantonen dat de plantensoorten uitgezaaid of aangeplant zijn. Indien het niet mogelijk is om dit aan te
tonen, worden deze soorten beschouwd als natuurlijk voorkomende soorten.

7

Ecologische beoordeling herinrichting IBF-terrein te Heerenveen. Altenburg &
Wymenga, 2007 (A&W rapport 945)
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In dat geval veroorzaken de beoogde werkzaamheden geen conflict met de
Flora en faunawet, mits gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode 8. Indien het gebruik van een gedragscode niet plaatsvindt, moet
ontheffing voor deze plantensoorten worden aangevraagd.
In zijn algemeenheid leidt de ontwikkeling van het plangebied tot een vermindering van leefgebied voor verschillende soorten. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de functie voor weidevogels, diverse kleine zoogdieren, algemene
soorten amfibieën, vissen en insecten. Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan is een intensiever inrichting van het plangebied mogelijk.
Hier staat tegenover dat in de ruimere bufferzone juist meer mogelijkheden
worden behouden voor veel van de aanwezige soorten. In deze zone ligt
een voortplantingsgebied voor de Poelkikker, een middelzwaar beschermde soort. Deze voortplantingsbiotoop zal worden behouden. Hiernaast worden de sloten binnen het plangebied voorzien van één natuurvriendelijke
oever. Migratie langs deze sloten wordt hierdoor mogelijk. Ondanks het behoud van het leefgebied van de Poelkikker betekent het nieuwe bedrijventerrein een verlies van leefgebied voor verschillende soorten.
In de rapportage van 2007 wordt het volgende geconcludeerd:
• Gebiedsbescherming: de beoogde herinrichting veroorzaakt geen conflicten met de Natuurbeschermingswet en het plangebied behoort niet
tot de EHS;
• Soortenbescherming: het plan stuit niet op bezwaren in het kader van
de Flora- en faunawet ten aanzien van andere soortgroepen, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden (zie voor de voorwaarden genoemde rapportage).
Ten aanzien van de zwaar beschermde Groene glazenmaker wordt aanbevolen om de aanwezige Krabbescheervelden over te zetten in nabijgelegen
wateren voordat de sloten in het plangebied worden gedempt.
De ecologische beoordelingen uit 2005 en 2007 zijn als bijlage 3 (ecologie)
opgenomen bij de toelichting.
4. 5. Bedrijvigheid / interne zonering
In het bestemmingsplan is het gehele gebied met de bestemming ‘Bedrijventerrein’ bestemd voor bedrijven tot en met categorie 4.2. De maximale
hinderafstand van deze bedrijven is 300 meter.

8

De exemplaren van de betreffende beschermde soorten worden uitgegraven en na
uitvoering van de werkzaamheden teruggeplaatst (als het toekomstig gebruik
duurzaam ruimte biedt aan de soort). Als dit niet mogelijk is, worden de planten
verplaatst naar de dichtstbijzijnde locatie waar geschikt habitat voorkomt en waar
het aanplanten van de planten geen schade aan bestaande vegetaties toebrengt,
zulks ter beoordeling van een deskundige. De uitgestoken planten worden tijdelijk
opgeslagen op een plaats waar zij normaliter kunnen overleven. als verplaatsen
van planten niet mogelijk is, worden zaden en/of wortelstokken verzameld en op
de dichtstbijzijnde gelegen geschikte locatie verspreid of geplant, onder deskundige ecologische begeleiding (Koopmans, 2007).
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In de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ zijn bedrijven met een maximale hinderafstand van 200 of 300 m ingedeeld in milieucategorie 4 (categorie 4.1 of 4.2). Deze maximale hinderafstand geldt voor een ‘gemiddeld’
modern bedrijf van het betreffende type en is gebaseerd op de potentiële
milieuhinder vanwege geluid, geur, stof en/of gevaar.
Bedrijven van een iets zwaardere milieucategorie kunnen worden toegestaan, als ze in het specifieke geval niet leiden tot een onevenredige aantasting van de milieusituatie, bijvoorbeeld voor geluid of geur. Als bijvoorbeeld een bedrijf uit milieucategorie 5 in het specifieke geval (door te nemen maatregelen of door ontwikkelingen in de stand der techniek) niet milieuhinderlijker is dan een bedrijf in milieucategorie 4, kan het in bepaalde
gevallen toch worden toegestaan.
4. 6. Externe veiligheid
De regelgeving voor externe veiligheid met betrekking tot inrichtingen is
neergelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (REVI). Bij de berekening van de risico's
van transporten van gevaarlijke stoffen en de risico’s van inrichtingen wordt
een onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR).
De doelstelling van externe veiligheidsbeleid is het realiseren van een veilige
woon- en leefomgeving door het beheersen van risico’s van industriële activiteiten met opslag en transport van gevaarlijke stoffen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat er te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten met
gevaarlijke stoffen plaatsvinden.
In en nabij het gebied treden geen veranderingen op wat betreft de ligging
van wegen, gasleidingen en dergelijke. Op het naastgelegen bedrijventerrein De Kavels ligt één bedrijf waarvoor op grond van het BEVI specifiek
aandacht is vereist voor de mogelijke risico's. Het betreft hier een koel- en
vriesinstallatie met ammoniak bij een transportbedrijf. De aard en omvang
van deze installatie, alsmede de afstand daarvan tot het IBF (meer dan 200
meter) zijn echter zodanig dat daarvan geen belemmerende werking uitgaat in relatie tot de ‘invulling’ c.q. de ontwikkeling van het IBF.
Tevens is maatwerk nodig bij de (milieu)vergunningverlening, dus per individueel bedrijf. Dit geldt ook bij vergunningverlening binnen het kader van
het bestemmingsplan, vooral nu met de omzetting naar een modern gemengd bedrijventerrein de gehanteerde bedrijvenlijst meer bedrijven, waarbij het aspect gevaar een specifiek aandachtspunt is, toelaat dan de ‘oude’
lijst. In het algemeen zal evenwel maatwerk per bedrijf leiden tot een verantwoorde invulling.
Ten slotte is er direct ten noorden en westelijk van het IBF sprake van autosnelwegen waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Uit de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen blijkt evenwel dat er zowel voor wat
betreft het plaatsgebonden risico als het groepsrisico van deze wegen geen
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belemmerende werking uitgaat met betrekking tot de ontwikkeling en invulling van het IBF.
4.6.1. Gastransportleiding
In het kader van het bestemmingsplan dient aandacht te worden besteed
aan de aan te houden veiligheidsafstanden in verband met de in het plangebied gelegen aardgastransportleidingen . Het betreft de gastransportleidingen N-500-20-KR-001 t/m 003, N-504-20-KR-001 t/m 005.
In verband met de ontwikkeling van het IBF nabij de bovengenoemde gastransportleidingen is een plaatsgebonden risicoberekening (PR) en een
groepsrisicoberekening (GR) uitgevoerd (Gasunie, 3 april 2009). De risicoberekeningen zijn opgenomen als bijlage 5.
Risicoberekening gastransportleidingen
De resultaten van de PR-berekening laten voor genoemde leidingen een
afstand van 0 meter zien ( de 10-6 per jaar plaatsgebonden risicoafstand in
meters). Voor iedere leiding is voorts het groepsrisico berekend voor die kilometer die het hoogste groepsrisico oplevert (worst-case-segment). De berekeningen laten zien dat voor beide leidingen de overschrijdingsfactor in
alle gevallen onder de oriënterende waarde blijft 9.
Vertaling naar bestemmingsplan
Ter waarborging van een veilige en bedrijfszeker gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van
de leidingen, is in het bestemmingsplan een vrijwaringszone opgenomen.
Deze zone dient in principe obstakelvrij te zijn. De zone bedraagt 4 meter
ter weerszijde van de genoemde gastransportleidingen. Hiertoe is in het
bestemmingsplan een dubbelbestemming opgenomen (dubbelbestemming
‘Leiding - Gas’). Deze vrijwaringszone levert geen problemen op voor de
voorgenomen ontwikkeling.
De risicoberekeningen voor de gastransportleidingen leiden niet tot een
aanvullende regeling in het bestemmingsplan.
4. 7. Luchtkwaliteit
Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is
enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan te
pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese grenswaarden voor
luchtkwaliteit.

9

Een overschrijdingsfactor kleiner dan één geeft aan dat de FN-curve onder de oriënterende waarde blijft.
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Onderzoek
Om inzicht te krijgen in de gevolgen van de ontwikkelingen op de luchtkwaliteit is een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd 10. In dit onderzoek zijn de
concentraties luchtverontreinigende stoffen in beeld gebracht zonder en
met de ontwikkeling van het Internationaal Bedrijvenpark Friesland. Hierbij
is gekeken naar de directe effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten en
de indirecte effecten als gevolg van de verkeersaantrekkende werking van
de reeds gevestigde en nog te vestigen bedrijven. Op basis van onderhavig
luchtkwaliteitonderzoek kan worden geconcludeerd dat op alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de op betreffend punt te toetsen grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Derhalve
kan worden geconcludeerd dat ‘luchtkwaliteit’ geen belemmering vormt
voor verdere besluitvorming.
4. 8. Geluid
Industrielawaai
Geluidgevoelige objecten in de directe omgeving van het plangebied zijn de
woningen bij Het Meer, Zestienroeden en bij Terband. Onderzocht is of bij
de voorgestelde inrichting van het bedrijventerrein als modern - gemengd
terrein een goede invulling mogelijk is binnen de geluidzonering die in het
bestemmingsplan van 1996 is opgenomen. Het onderzoek is verricht door
servicebureau De Friese Wouden 11. De conclusie is dat op grond van het
model voor de invulling en de bedrijfstijden een goede en werkbare is opzet
gemaakt. De berekende contour blijft binnen de zonelijn, terwijl de bedrijven in principe voldoende zoneruimte hebben. Dit betekent dat de ‘oude’
geluidzonering in principe beheersbaar en handhaafbaar is.
De beoogde omzetting van het IBF kan met andere woorden binnen de al
vastgestelde geluidzone zijn beslag krijgen en leidt niet tot een grotere geluidbelasting van de omgeving dan in het kader van het voorgaande bestemmingsplan al was voorzien. Derhalve is de geluidzonering uit het vorige bestemmingsplan in voorliggend plan overgenomen.
Conclusie
Geluidgevoelige objecten in de directe omgeving van het plangebied zijn de
woningen bij Het Meer, de Zestien Roeden en bij Terband. De geluidzonering die in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen zorgt ervoor dat
bij de woningen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet zal worden overschreden. De nieuwe invulling van bedrijven zal binnen de grenzen van de
huidige geluidszonering blijven.

10
11

Luchtkwaliteitsonderzoek IBF Heerenveen, juli 2009 (concept)
Servicebureau de Friese Wouden:
1. Onderzoek geluid wijziging opzet IBF (2004)
2. Akoestisch onderzoek (stand van zaken en prognose) industrieterrein ‘IBF’ te
Heerenveen (2009)
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Wegverkeerslawaai
Voor de nieuwe invulling van het bedrijventerrein zijn geluidscontouren berekend (memo geluidscontouren IBF Heerenveen, Royal Haskoning, 20
maart 2009). De meest geluidsgevoelige objecten (woningen) zijn gelegen
aan de Het Meer (ten zuiden van het plangebied). Het nieuwe bestemmingsplan zal ten opzichte van de huidige situatie een toename van verkeer betekenen, dit heeft een toename van het geluidsniveau tot gevolg.
Conclusie
Binnen het IBF liggen geen gevoelige bestemmingen en worden tevens
geen nieuwe gevoelige bestemmingen gerealiseerd. De geluidseffecten
vanwege wegverkeer hebben invloed op woningen en een school buiten
het IBF. Deze bestemmingen liggen echter buiten de zone van de wegen
op het IBF. De Wet geluidhinder vormt derhalve geen belemmering.
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DOELSTELLINGEN, AMBITIES EN PLANBESCHRIJVING

De transformatie van een internationaal georiënteerd bedrijventerrein met
grote kavels, naar een modern gemengd bedrijventerrein, met qua grootte
gedifferentieerde bedrijfskavels, heeft op verschillende vlakken geleid tot
heroverweging van de inrichting. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op
de deels daaraan gerelateerde (gewijzigde) ruimtelijke, functionele en
duurzame ambities. Ook wordt ingegaan op de beeldkwaliteitsaspecten van
het plan.
5. 1. Ruimtelijke aspecten
Opzet en structuur
Qua ruimtelijke hoofdopzet zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan
geen ingrijpende wijzigingen aangebracht. Opzet en structuur blijven de
volgende kenmerken houden (zie ook figuur 2):
• open, natuurlijk ingerichte overgangszones tussen het bedrijventerrein
en de A7, en de Zestienroeden;
• een bufferzone tussen het bedrijventerrein en Het Meer en de Veensluis / Zestienroeden, met een breedte van 250 meter;
• een min of meer diagonaal door het bedrijventerrein lopende hoofdontsluitingsas in de vorm van een brede hoofdweg (deels twee rijbanen)
met een vrijliggend fiets-/voetpad en ter weerszijden van die ontsluitingsas bomenrijen en waterpartijen;
• een op de oorspronkelijke verkavelingsstructuur geënte noord-zuidgeleding van het bedrijventerrein door middel van op de hoofdas aantakkende ontsluitingswegen en enkele noord-zuid-georiënteerde waterlopen.
Hoofdstructuur
De hoofdstructuur wordt, overeenkomstig het aanwezige verkavelingspatroon en de bestaande landschapsstructuren, noord-zuid gericht en wordt
vorm gegeven met de natuurlijke elementen water en beplanting. De
noordoost/zuidwest georiënteerde diagonale hoofdontsluitingsas zal de
ruimtelijke allure van een ‘boulevard’ krijgen. De inrichting is op hoofdlijnen
geënt op de oorspronkelijke landschapsstructuren en -kenmerken. Middels
deze landschappelijke hoofdstructuur en de daaraan gekoppelde
noord/zuid lopende bedrijfsontsluitingswegen, worden zogenaamde ‘bebouwingskamers’ gevormd.
Overige uitgangspunten voor het stedenbouwkundig ontwerp (zoals geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan) zijn:
• de centrale hoofdas doormiddel van een brede hoofdweg begeleid door
grote bomenrijen en met aan weerszijden waterpartijen;
• het creëren van een hoogwaardig aangezicht (etalage) van het gebied
aan de voorzijde richting de autosnelweg A7;
• een aantal noord-zuid gerichte dwars assen, deels bestaande uit ontsluitingsstraten, deels uit waterlopen. Deze ontsluitingsstraten worden
als dwars as geaccentueerd met bomenrijen;
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overgangszones tussen het bedrijventerrein en de autosnelweg A7,
Zestienroeden en Het Meer die een groene invulling krijgt;
een maximale bebouwingshoogte van 25 meter met ontheffingen (voor
accenten) tot 35 meter.

Figuur 2.

Stedenbouwkundig plan

Structuur op lager schaalniveau
Op een wat lager schaalniveau heeft de omzetting van het bedrijventerrein
wel geleid tot een verandering in de ruimtelijke opzet c.q. ruimtelijke structuur. Er wordt bij de verdere ontwikkeling van het IBF nu uitgegaan van een
differentiatie in kavelgrootte, variërend van klein tot groot. Het gevolg is o.a.
een fijnmaziger wegenpatroon met hier en daar een wat andere profilering
dan was voorzien in het voorgaande plan. De diagonaal door het plangebied lopende, hoofdontsluitingsas, blijft het belangrijkste structurerende
element in het plangebied. Hoewel fijnmaziger, zal met de verkaveling van
het bedrijventerrein zo goed mogelijk worden aangesloten op de oorspronkelijke noord-zuid gerichte verkavelingsstructuur van het plangebied.
Er is een wat fijnmaziger ruimtelijke structuur ontstaan als gevolg van de
realisering van een mix van grootschalige, middelgrote en kleinschalige
bedrijven. Wat overigens gehandhaafd blijft in het plan is het zogenaamde
‘miltvuurbosje’ direct ten zuiden van de diagonale ontsluitingsas in het oosten van het plangebied. Het miltbosje is op de plankaart aangeduid. Hier
mogen geen bouwwerken worden gesitueerd.

Bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF)
Status: Voorontwerp

Buro Vijn B.V.

blz 32

092209

Bebouwingskamers
De middelste bebouwingskamer aan de zichtlocatie vanaf de A7 herbergt
een clustering van bedrijven uit de autobranche. Bedrijven die binnen de
omschreven categorie vallen, die een showroom-functie hebben worden
gesitueerd aan de randen van de kamer grenzend aan de A7 en de hoofdontsluitingsweg Saturnus. De service verlenende bedrijven die bij de omschreven categorie vallen, worden in het middengebied van deze bebouwingskamer gesitueerd. In het bestemmingsplan is hiertoe en regeling opgenomen (aanduiding).
De bebouwingskamer gesitueerd op de hoek Saturnus en Venus is een belangrijk herkennings- en oriëntatiepunt voor het bedrijventerrein. Een bebouwingsaccent van minimaal 15 meter hoog moet deze belangrijke plek
accentueren. De maximale bouwhoogte is 25 meter, maar voor een incidenteel accent kan hierop een uitzondering verkregen worden tot 35 meter.
Op de plankaart is dit bebouwingsaccent aangeduid met ‘specifieke bouwaanduiding – bebouwingsaccent’.
Bebouwingsdichtheid en rooilijnen
De fijnmaziger opzet van het IBF met o.a. kleinere bedrijfskavels leidt, met
het oog op een zo rendabel mogelijk gebruik van de kavel, ook tot een hogere bebouwingsdichtheid dan in eerste aanzet in de bedoeling lag. In de
nieuwe opzet wordt, zoals gebruikelijk bij andere modern gemengde bedrijventerreinen, uitgegaan van een maximum bebouwingspercentage per
bouwperceel van 70% en een verhardingspercentage van 80% van het niet
bebouwde gebied.
In relatie tot de verhoging van het bebouwingspercentage, dienen ook de
met de bebouwing in acht te nemen afstanden tot de perceelgrenzen van
de kavel aangepast te worden. Voor bebouwing wordt uitgegaan van een
afstand 3 meter uit de overige perceelsgrenzen, behalve ter hoogte van de
aanduiding “specifieke vorm van bedrijvigheid – representatieve zone”. Ter
hoogte van deze aanduiding is afstand tot de overige perceelsgrenzen 5
meter.
Bufferzone
Met het oog op het realiseren van een landschappelijk en functioneel goede overgang van de lintbebouwing aan Het Meer en de Zestienroeden naar
het bedrijventerrein is een bufferzone opgenomen.
In 2007 is door middel van een procedure ex artikel 19 WRO in de bufferzone van het IBF een parkeervoorziening met 1.200 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit in verband met de uitbreiding van het stadion van 13.000 naar
25.000 zitplaatsen. Als gevolg van deze uitbreiding moet er in de directe
omgeving van het stadion een incidentele parkeergelegenheid voor 7.500
auto’s 12 gezocht worden. Het merendeel daarvan is in principe al aanwezig
(dan wel zal binnenkort gerealiseerd worden) in de gebieden rond het stadion, in Skoatterwâld, in het centrum van Heerenveen en op al bestaande
parkeerlocaties in de omgeving van het stadion.
12
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Voorts moet rekening worden gehouden met inpassing van het bestaand
voortplantings- en leefgebied van de Poelkikker (zie ook paragraaf 4.4,
ecologie). Dit leefgebied bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de bufferzone en zal als vochtige zone bepalend en uitgangspunt zijn voor de inrichting daarvan.
De inrichting van deze bufferzone zal, gezien het feit dat het hier het overgangsgebied betreft tussen de ‘kleine wereld’ van Het Meer en het ‘grote’
IBF, zowel afgestemd worden op de inrichtingsprincipes van het IBF (lineaire, noord-zuid gerichte structuren) als ook op de veel kleinschaliger karakteristieke verveningstructuur van Het Meer (eveneens een noord-zuid
gerichte structuur).
Inpassing van particuliere kavels en paardenweitjes in deze buffer zal in
overleg met de eigenaren plaats vinden, zodat op de wensen van de betreffende particulieren wordt ingespeeld. Naast de inpassing van particuliere
eigendommen, worden binnen de bufferzone ook zo mogelijk fiets- en
wandelpaden aangelegd. Gedacht kan worden aan de aanleg van wandelpaden die gebruikt kunnen worden door wandelaars en trimmers, het gebruik van de parkeerterreinen door outdoorsporters en het recreëren aan
de oevers van de in de bufferzone aan te leggen waterpartijen. Uitgangspunt met betrekking tot deze vormen van ‘medegebruik’ van de bufferzone,
zal echter steeds zijn dat dit geen hinder en overlast met zich meebrengt
voor de omgeving.
5. 2. Functionele aspecten
Aard bedrijvigheid
Uitgangspunt met betrekking tot het IBF in het voorgaande bestemmingsplan was de vestiging van grootschalige, internationaal georiënteerde bedrijven. De realiteit van de voorbije jaren heeft uitgewezen dat dit uitgangspunt niet haalbaar is. De verwachting is dat daar de komende jaren ook
geen verandering in komt.
In overleg met de provincie is besloten de formule voor het IBF zodanig te
wijzigen dat dit het karakter krijgt van een modern gemengd bedrijventerrein met een accent op de categorie transport-logistieke bedrijvigheid. Het
terrein wordt zodanig ingericht dat daar plaats is voor bedrijven van allerlei
schaalgrootte. De verwachting van deze bredere insteek is dat het bedrijvenpark IBF op een bij Heerenveen passende wijze en passend tempo tot
ontwikkeling kan worden gebracht.
In de nieuwe opzet van het IBF wordt op een bredere selectie van categorie 1 t/m 4 bedrijven ingestoken dan in het voorgaande bestemmingsplan.
De vestiging van bedrijven uit categorie 5 en 6 is uitgesloten. In oude opzet
van het IBF waren bedrijven uit de milieucategorie 1 t/m 5 toegestaan.
In het plangebied zijn geen detailhandelsbedrijven toegestaan. Een uitzondering is perifere detailhandelsbedrijven die auto’s, motoren en campers
verkopen.
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Verkooppunten van motorbrandstoffen zijn binnen het nieuwe IBF alleen
onder voorwaarden toegestaan, met uitzondering van de zone ter weerszijden van de centrale hoofdontsluitingsas. Hiertoe is een ontheffing opgenomen. Voor wat betreft de verkoop van LPG: dat zal alleen kunnen nadat
een door de initiatiefnemer in te stellen onderzoek én door middel van een
advies van de regionale brandweer is aangetoond dat dit binnen het kader
van het BEVI verantwoord is.
Ontsluiting
De vanuit het zuidwesten naar het noordoosten lopende hoofdontsluitingsas Saturnus zal (deels) bestaan uit twee rijbanen. Het gedeelte
van de ontsluitingsas binnen het bedrijventerrein ‘De Kavels’ is in noordoostelijke richting (deels via het tracé van de Saturnus) doorgetrokken tot
aan de aansluiting van het IBF op de A7. Het is ook via deze twee aansluitpunten dat het IBF verbonden wordt met het externe autowegennet. Meer
aansluitingen voor het autoverkeer op het externe wegennet zal het IBF
niet krijgen.
Overigens heeft deze diagonale ontsluiting al in eerder onderzoek (MER
1995) uitgewezen dat vanuit verkeers- en milieuoogpunt deze oplossing de
voorkeur verdient boven een parallel aan de A7 lopende centrale ontsluiting. Dit vanwege de kortere verkeersbewegingen en de verwachting dat
met een diagonale ontsluiting de geluidbelasting op de Zestienroeden en
Het Meer beter uitpakt.
Vanaf de centrale ontsluitingsas zullen de ten noorden en ten zuiden daarvan gelegen gedeelten van het IBF via noord-zuid en deels oost-west lopende, meestal rondgaande ontsluitingswegen, worden ontsloten. Met deze ontsluitingsstructuur wordt ook nadrukkelijk aangesloten op het oorspronkelijke verkavelingspatroon van het gebied.
Langzaam verkeer
Naast ontsluitingswegen voor het autoverkeer komen er ook verbindingen
voor het langzaam verkeer. Omdat met name de werknemers/bezoekers uit
Heerenveen zelf gebruik zullen maken van deze verbindingen, wordt gestreefd naar zo kort mogelijke verbindingen met de woongebieden in Heerenveen. Voor werknemers van buiten Heerenveen, die met het openbaar
vervoer naar het station komen, kan een goede langzaam verkeersverbinding met het station van groot belang zijn. Eén en ander betekent dat er zo
kort mogelijke langzaam verkeersverbindingen tussen zowel het IBF en de
langzaam verkeerstunnel in de A32, als tussen het IBF en de woonwijk
Skoatterwâld gerealiseerd moeten worden. Mogelijkheden daartoe zijn nog
aanwezig.
Op het bedrijvenpark is alleen langs de hoofdontsluitingsweg Saturnus/Mercurius een vrijliggend fietspad en trottoir. De overige wegen in het
plangebied zijn niet specifiek ingericht voor langzaam verkeer.
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5. 3. Milieu en duurzaamheidsaspecten
Milieu en wonen
Het uitgangspunt met betrekking tot de woonbebouwing aan Het Meer en
de Zestienroeden is dat deze woonlinten geen onevenredige overlast mogen ondervinden van de ontwikkelingen in het plangebied. Concreet betekent dit dat de geldende voorkeursgrenswaarden met betrekking tot de aspecten geluid, geur en gevaar, ten gevolge van deze ontwikkelingen niet
overschreden mogen worden en dat visuele hinder tot een minimum beperkt zal moeten blijven.
Zo is ten aanzien van geluid gekozen voor een geluidzone waarbij de geluidbelasting op de fictieve erfgrens van de woningen (± 15 meter uit de
achtergevel) rond het IBF niet meer dan 48 dB zal bedragen.
De bewaking van de geluidzone zal plaatsvinden middels de te verlenen
milieuvergunningen en een daaraan gekoppeld systeem van monitoring.
Eén en ander is nader uitgewerkt in een ‘milieuboekhouding’ voor het IBF.
Duurzaamheid
Het Milieubeleidsplan 2008 geeft aan dat bij nieuwe bedrijventerreinen
duurzaamheid één van de peilers van het ontwikkelingstraject zal moeten
zijn.
Ter uitvoering van dit beleid met betrekking tot de realisering en het beheer
van het IBF de notitie ‘Uitgangspunten duurzaamheid op het Internationaal
Bedrijvenpark Friesland (IBF) Heerenveen’ (gemeente Heerenveen, concept, 2005) opgesteld. Dit ‘ambitiedocument’ is in het college van Burgemeester en Wethouders behandeld. Het geeft een beleidsmatige opsomming van de gekozen duurzaamheidsmaatregelen met betrekking tot
het IBF. De maatregelen worden daarbij per thema weergegeven. Het betreft dan de thema’s:
• duurzaam bouwen;
• efficiënt ruimtegebruik / beeldkwaliteit;
• verkeer, vervoer en mobiliteit;
• energie, water en afval; en
• gezamenlijk gebruik / parkmanagement.
In vervolg op het ‘ambitiedocument’ is een Duurzaam Energiescan (G3 Advies, 2005) uitgevoerd voor het bedrijventerrein als geheel. Op grond hiervan heeft de gemeente ervoor gekozen met name het stimulerende spoor
voor duurzame energie te volgen. Het stimulerende spoor houdt in dat de
gemeente bedrijven die zich willen vestigen op het IBF wil stimuleren en
begeleiden om (om basis van vrijwilligheid) voor duurzame energieconcepten te kiezen. Afhankelijk van de energiebehoefte (koeling of juist
warmtevraag, veel of weinig elektriciteit) van de bedrijven zijn verschillende
duurzame energie-opties mogelijk.
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Om in een vroegtijdig stadium (ontwerpfase) de bedrijven bewust te maken
van de mogelijkheden en kansen voor duurzame energie en energiebesparing is het raadzaam een energiescan uit te laten voeren. Voor veel
bedrijven geldt nu al vanuit de Wet milieubeheer een onderzoeksverplichting naar energiebesparende maatregelen (zgn. Verruimde Reikwijdte) in de vorm van een energiebesparingonderzoek en een energiebesparingplan. De praktijk leert echter dat dit traject vaak pas wordt ingezet
bij de vergunningaanvraag Wm of in de regels van de vergunning wordt
opgenomen. Voor AmvB-bedrijven komt dit traject pas in beeld bij de handhaving.
De energiescan is bedoeld om dit onderzoek naar voren te halen. Hiertoe
biedt de gemeente Heerenveen te vestigen bedrijven op het IBF een efficiency & energiescan aan. Deze heeft ook betrekking op andere duurzaamheidaspecten.
Voorafgaand aan de efficiency- en energiescan zal voor een deel van de
bedrijven op kosten van de gemeente een quickscan (uit te voeren in het
voorbesprekingtraject) worden uitgevoerd waaruit moet blijken of een uitgebreide efficiency- en energiescan zinvol is.
Kort samengevat gaat de gemeente Heerenveen voor het IBF dus uit van
het geldende wettelijke kader op het gebied van energie, energiebesparing
en de gevolgen daarvan voor de luchtkwaliteit en het klimaat. De gemeente
stimuleert het nemen van aanvullende maatregelen. Het gaat daarbij om
maatregelen op basis van vrijwilligheid per bedrijf of op grond van onderling
overleg tussen meerdere bedrijven.
De rol van dit bestemmingsplan voor wat betreft het duurzaamheidsaspect,
is dat daarin regulerende regels zijn opgenomen met betrekking tot een
duurzaam ruimtegebruik. Het betreft dan regels met betrekking tot:
• minimale en/of maximale bouwhoogtes;
• aantallen parkeervoorzieningen;
• maximaal bebouwings- en verhardingspercentage per bouwperceel;
• in acht te nemen afstanden tot de perceelgrens; en
• indirect via het Beeldkwaliteitsplan beeldkwaliteit in de vorm van o.a.
eisen met betrekking tot de architectuur, kleurstelling en het materiaalgebruik.
5. 4. Beeldkwaliteitsaspecten
Algemeen
Het beeldkwaliteitsplan 13 is, voor wat betreft het IBF, onderdeel van de
gemeentelijke Welstandsnota en is als zodanig op 25 juni 2007 door de
gemeenteraad vastgesteld. Eén en ander brengt met zich mee dat voor het
gehele plangebied welstandstoezicht geldt. Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage 6.

13

Beeldkwaliteitsplan IFB, juni 2006
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Uitgangspunten en randvoorwaarden
In het beeldkwaliteitsplan zijn de uitgangspunten c.q. randvoorwaarden met
betrekking tot met name de inrichting van bedrijfsterreinen opgenomen. De
uitgangspunten en randvoorwaarden hebben betrekking op:
• bebouwingskarakteristiek;
• bouwhoogte;
• dakvorm;
• oriëntatie van de gebouwen;
• kleurgebruik;
• gevelbehandeling;
• reclame-uitingen;
• bebouwingspercentage;
• voorgevelrooilijn;
• situering van de gebouwen;
• entree van het bedrijfsperceel;
• opslag van goederen;
• parkeren;
• erfafscheidingen / hekwerken grenzend aan het openbaar gebied;
• groenvoorzieningen op het bedrijfsperceel.
Deels hebben deze uitgangspunten en randvoorwaarden hun vertaling gekregen in de bestemmingsplanregels (bouwhoogte, bebouwingspercentage, voorgevelrooilijn, en situering van de gebouwen). Bij het merendeel van
de hiervoor opgesomde aspecten gaat het evenwel om welstandsaspecten
die niet via het bestemmingsplan geregeld zijn c.q. geregeld kunnen worden. Deze aspecten zullen geregeld en ‘afgedwongen’ worden in het kader
van het welstandstoezicht en door het opnemen van de in het beeldkwaliteitsplan genoemde uitgangspunten, als voorwaarden c.q. als kettingbeding
in de grondverkoopcontracten.
Architectuur en (openbare) ruimte
Bij het IBF is er sprake van zichtlocaties. Het betreft dan met name de zones langs de A7, langs en ter weerszijden van de centrale ontsluitingsas en
de zone langs het noordelijke gedeelte van de Zestienroeden. Uitgangspunt is dat er in de zichtzones een representatief architectuurbeeld ontstaat. In het bestemmingsplan zijn hiervoor, binnen de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein – representatieve zone’ specifieke bouw- en
gebruiksregels opgenomen. De representatieve zone is 12 meter breed.
Op de rest van het bedrijventerrein wordt, voor wat betreft de bebouwing,
volstaan met een standaard architectuurbeeld. Concreter gezegd, hier mogen industrieel vormgegeven kantige gebouwen worden gerealiseerd, terwijl de gebouwen in de zones waarin naar een representatief architectuurbeeld wordt gestreefd, van een veelvormiger industriële vorm en architectuur zullen moeten zijn. De hiervoor genoemde architectuurbeelden zijn
nader geconcretiseerd in het beeldkwaliteitsplan voor het IBF.
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Voor de onderscheiden architectuurbeelden is in het beeldkwaliteitsplan
aangegeven aan welke voorwaarden de te realiseren bebouwing op het
punt van de hoogte, de dakvorm, de oriëntatie, het kleurgebruik, de gevelbehandeling en de reclamevoering moet voldoen. Bovendien zijn daarin uitgangspunten opgenomen met betrekking tot de entree, het parkeren, de
opslag van goederen en de aan te brengen hekwerken.
Naast uitgangspunten met betrekking tot de te realiseren bebouwing, bevat
het beeldkwaliteitsplan ook uitgangspunten met betrekking tot de dwarsprofielen van de binnen het bedrijvenpark te realiseren ontsluitingswegen,
en de te realiseren reclamemast. Zo bevat het beeldkwaliteitsplan een
groot aantal welstandseisen met betrekking tot gebouwen, de inrichting van
de openbare ruimte en de inrichting en het gebruik van privé-terreinen.
Reclamemast
Ten slotte dient nog te worden vermeld dat door de belangrijke ligging van
het bedrijventerrein aan de autosnelwegen, op een strategische zichtlocatie
(bij de oostelijke toegangspoort, afslag Zestienroeden) ruimte is voor een,
niet bedrijfsgebonden, reclamemast. De reclamemast zal (in de toekomst)
in de buurt van de afrit van de A7 naar het IBF worden plaatst. In het bestemmingsplan is hiertoe een regeling opgenomen (ontheffing).
Beeldbepalende panden
Panden die door hun bouw/architectuur en/of ligging beeldbepalend zijn,
zijn geïnventariseerd in het kader het MIP (Monumenten Inventarisatie Project) / MSP (Monumenten Selectie Project) en zijn als zodanig beschermd
door een gemeentelijke Monumentenverordening. Voor het aanbrengen
van veranderingen aan deze panden is op grond van deze verordening een
vergunning van Burgemeester en Wethouders nodig. De boerderij aan de
Zestienroeden 31 is een gemeentelijk monument.
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JURIDISCHE PLANBESCHRIJVING

6. 1. Algemeen
In dit hoofdstuk worden de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven. Daarnaast zal ook de systematiek van de plankaart worden toegelicht. Daarbij wordt aangeven op welke wijze de binnen het plangebied
voorkomende functies in het bestemmingsplan worden geregeld. Met het
plan wordt beoogd dat enerzijds rechtszekerheid wordt geboden aan de
burgers, bedrijven en instellingen en dat anderzijds voldoende praktische
mogelijkheden worden geboden om flexibel op aanpassingen te kunnen inspelen.
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de
gronden in het plangebied. De wijze waarop de regeling juridisch zal worden vormgegeven, wordt bepaald door de Wro en het Bro. De juridische
regeling is vervat in een plankaart en bijbehorende regels. Op de plankaart
zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels per bestemming de bouw- en gebruiksmogelijkheden.
6. 2. Toelichting op de bestemmingen
Agrarisch-bedrijf
Het agrarisch bedrijf gelegen aan de Zestienroeden nr. 31 is onder de bestemming ‘Agrarisch – Bedrijf’ gebracht. De gronden zijn bestemd voor de
uitoefening van het agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden
agrarische bedrijfsvoering. De teelt van hout en/of andere vormen van opgaande teelt is niet toegestaan. Ook het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering is onder deze bestemming gebracht. Er is voor deze
bestemming een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar de bestemming
‘Wonen -2’. Hiertoe zijn specifieke bepalingen opgenomen in bijlage 3 van
de regels. De boerderij aan de Zestienroeden 31 is een gemeentelijk monument.
Bedrijventerrein
Voor het IBF wordt uitgegaan van een regulier modern gemengd bedrijventerrein met een accent op logistieke bedrijvigheid. Met betrekking tot de toe
te laten bedrijven wordt een algemene bedrijvenlijst gehanteerd. Deze is in
het onderhavige plan dan ook toegevoegd. (Zie bijlage 2 van de regels).
Het bedrijventerrein is bestemd voor bedrijven uit de categorieën 1 t/m 4.2.
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen zijn de volgende bouwregels opgenomen:
• het bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel ten hoogste
70%;
• de afstand van een gebouw tot de aan de ontsluitingsweg gelegen
bouwperceelgrens bedraagt ten minste 12,00 m;
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de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt
ten minste 3,00 m bedragen. Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke
vorm van bedrijventerrein - representatieve zone’ bedraagt de afstand
tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 5,00 m;
de bouwhoogte van een gebouw is ten hoogste 25,00 m;
op de hoek Saturnus/Venus, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke
vorm van bedrijventerrein - bebouwingsaccent’, bedraagt de bouwhoogte ten minste 15,00 m.

De vestiging van zelfstandige kantoren alsmede van zelfstandige horecagelegenheden is niet toegestaan. Het realiseren van een oost-west gerichte
hoofdontsluiting is mogelijke gemaakt door het opnemen van de aanduiding
‘verkeer’.
Het oprichten van een reclamemast is eveneens - onder voorwaarden- via
een ontheffing mogelijk. Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ mogen in
totaal ten hoogste 3 reclamemasten worden opgericht. De bouwhoogte van
de reclamemast bedraagt ten hoogste 20,00 m.
Het is wenselijk dat bepaalde vormen van perifere detailhandel (auto’s, boten, caravans en campers) en ook verkooppunten van motorbrandstoffen
zich op het IBF kunnen vestigen. In dit bestemmingsplan is dit voor wat betreft de genoemde vormen van perifere detailhandel dan ook mogelijk gemaakt door middel van een aanduiding. Perifere detailhandel is binnen de
bestemming toegestaan ter plaatste van de aanduiding ‘detailhandel perifeer’. Deze aanduiding is van toepassing op één van de bebouwingskamers ten noorden van de hoofdontsluiting.
De realisering van verkooppunten van motorbrandstoffen is mogelijk gemaakt binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein’ door middel van een ontheffing. Het moet daarbij gaan om aan de bedrijfsvoering ondergeschikte
verkooppunten. Deze ontheffing mag niet toegepast worden voor de gebieden direct ter weerszijden van de hoofdontsluitingsas.
Ook de mogelijkheid voor productiegebonden detailhandel is door middel
van een ontheffing in het plan opgenomen. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden ten aanzien van bruto vloeroppervlakte. Deze activiteit
mag per bedrijf een oppervlakte van maximaal 150 m2 beslaan.
Groen
De bestemming ‘Groen’ is bedoeld voor groenvoorzieningen en bebossing.
Waterpartijen en waterlopen alsmede fiets- en wandelpaden vallen eveneens onder de bestemming. Ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’
zijn parkeervoorzieningen toegestaan. Binnen de bestemming ‘Groen’ mag
niet worden gebouwd. Ter plaatste van het miltvuurbosje ( aanduiding ‘specifieke vorm van groen - miltvuurbosje’) mogen ook geen overige bouwwerken worden gebouwd.
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Verkeer
De afslag van de A7 naar het IBF terrein maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan en is onder de bestemming ‘Verkeer’ gebracht. De gronden
zijn in hoofdzaak bestemd voor wegen en straten, voet- en fietspaden en
parkeervoorzieningen.
Wonen - 1
De woning aan de Zestienroeden 29 is onder de bestemming ‘Wonen - 1’
gebracht. Het betreft hier een bestaande woning. De woonbestemming
heeft betrekking op de woonhuizen met hun aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Bijbehorende erven, tuinen en terreinen zijn ook
onder deze bestemming gebracht. In de regels is een regeling opgenomen
dat een hoofdgebouw vrijstaand zal worden gebouwd. De bouwregels die
in de woonbestemming zijn opgenomen, zijn er in eerste instantie op gericht de bestaande bebouwingskenmerken te handhaven. Bij ‘Wonen - 1’ is
sprake van lage woningen (met maximale goot- en bouwhoogte van ten
hoogste 4,00 respectievelijk 8,00 meter en een dakhelling van ten minste
30° en ten hoogste 60°) met een maximale voorgevelbreedte van 12,00
meter.
Binnen de bestemming wordt in combinatie met het wonen ruimte geboden
voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Welke bedrijfsactiviteiten en beroepen daaronder moeten
worden verstaan, is in een bijlage bij de regels opgenomen (bijlage 1) . Met
een beperking van de omvang wordt het ondergeschikte karakter ten opzichte van de woonfunctie vastgelegd.
Wonen – uit te werken
De bestemming ‘Wonen – Uit te werken’ is gelegd op het perceel Veensluis
11. Het agrarisch bedrijf Veensluis 11 zal op termijn haar functie verliezen,
maar ook afgebroken worden, gezien zijn ligging midden in de bufferzone.
De eigenaar van de af te breken boerderij zal dan een nieuwe woning kunnen bouwen op een zuidelijk van zijn bedrijf aan de Veensluis gelegen perceel. Dit perceel heeft daarom in het onderhavige plan de bestemming
‘Wonen – Uit te werken’ gekregen. De nieuwe woning zal zich moeten voegen in de bestaande lintstructuur. Hiertoe zijn specifieke bouwregels opgenomen. De goothoogte van de nieuwe woning bedraagt ten hoogste 4 meter, de bouwhoogte is maximaal 8 meter.
Leiding – Gas
Langs de westelijke en noordelijke rand van het plangebied ligt een hoofdgastransportleiding. Deze kent een wettelijke beschermingszone. De betreffende leiding met hun zones zijn op de digitale verbeelding ingetekend.
De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een strook ten
behoeve van een hoofdgastransportleiding.
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Leiding – Riool
In het westelijk gedeelte van het plangebied ligt een hoofdpersleiding. Deze
kent een wettelijke beschermingszone. De betreffende leiding met hun zones zijn op digitale verbeelding ingetekend. De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een strook ten behoeve van een rioolpersleiding.
6. 3. Toelichting op overige regels
Aanduiding ‘geluidszone – industrie'
Ten behoeve van het IBF is een aandachtszone industrielawaai vastgesteld. Deze is op de plankaart als een aanduiding ‘geluidszone – industrie'
opgenomen. De aandachtszone bevindt zich rondom het IBF-terrein. Binnen deze zone biedt het bestemmingsplan slechts mogelijkheden tot het
oprichten van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing, indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit gebouw niet hoger
zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen
hogere grenswaarde.

Buro Vijn B.V.

Bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF)
Status: Voorontwerp

092209

7.

blz 43

UITVOERBAARHEID

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid
van een bestemmingsplan. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt
in de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
7. 1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de betrokken diensten en instanties
als bedoeld in het Overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. De
hieruit voortvloeiende wijzigingen worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.
7. 2. Economische uitvoerbaarheid
Algemeen
Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient een onderzoek te
worden ingesteld naar de economische uitvoerbaarheid van een plan. In
het geval van het Bestemmingsplan IBF is er sprake van een plan met
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Voor de initiatiefnemer zijn er investeringen verbonden aan de uitvoering van het plan. Met betrekking tot de economische uitvoerbaarheid is daarom door de gemeente voor het plangebied een grondexploitatie opgesteld. Hier wordt in paragraaf 7.3 nader op
ingegaan.
7. 3. Grondexploitatie
Aan de noordoostzijde van Heerenveen wordt een gebied ontwikkeld ten
behoeve van een modern gemengd bedrijventerrein. In het te ontwikkelen
gebied van 240 ha wordt uiteindelijk 184 ha bruto bedrijventerrein gerealiseerd. Op de overige 56 ha grond is een bufferzone in aanleg. In 2001 zijn
de eerste investeringen in het plangebied gepleegd en is een begin gemaakt met de uitgifte.
Voor het plangebied IBF is na het gewijzigde beleid betreffende bedrijfscriteria een grondexploitatie opgesteld bestaande uit twee deelexploitaties,
namelijk IBF1 en IBF2. Deelplan IBF1 wordt geëxploiteerd door IBF (CV)
commanditaire vennootschap. Hiervan vormt de beherend vennoot IBF
(BV) besloten vennootschap het bestuur en het beheer. Na het eerder genomen besluit van de Provincie Fryslân om uit IBF cv en IBF bv te treden is
de gemeente Heerenveen nu als enige vennoot aanwezig. Deelplan IBF2
wordt geëxploiteerd door de gemeente. In 2005 heeft de gemeenteraad de
grondexploitatie van het bedrijventerrein IBF vastgesteld en is de realisatie
daadwerkelijk van start gegaan.
Voor het plangebied is een grondexploitatie opgesteld met een verwacht
realisatieperiode van ongeveer 18 jaar. In totaal zal uiteindelijk 152 ha
bouwgrond voor bedrijven worden gerealiseerd en uitgegeven tegen marktconforme prijzen.
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De afzet van bouwgrond van 9 ha is eerder afgeleid van de historische uitgifte in Heerenveen. Echter door de huidige economische conjunctuur en
de verwachte demografische ontwikkelingen zal de realisatieperiode van
het plan waarschijnlijk toenemen.
In het plangebied is ruim 88% van de benodigde gronden al verworven
voor realisatie van bouwgrond en infrastructuur. De verwervingskosten en
investeringen in infrastructuur worden gedekt door ontvangen subsidies,
verwachte grondopbrengsten en bijdragen van de deelnemende partijen.
Het verwachte renteverlies ten gevolge van de ongunstige economische
conjunctuur zal ten laste komen van de algemene reserve van het gemeentelijk grondbedrijf.
De totale kosten en opbrengsten van het project zijn als volgt:
Kosten
• grondverwerving aanleg bouwterrein en infrastructuur
o gedane investeringen/opbrengsten en subsidies
o nog te realiseren investeringen
• renteverlies tot einddatum exploitatie (2021)
Opbrengsten
o grondopbrengsten en bijdragen
deelnemende partijen

29 mln
39
22
--------90 mln

90mln

Voor de realisatie van het bedrijventerrein IBF wordt een sluitende exploitatieresultaat verwacht. Met het aangegeven resultaat voor het bedrijventerrein is de economische uitvoerbaarheid aangetoond
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HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE REGELS
Artikel 1:

Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:
1. plan:
het Bestemmingsplan Internationaal Bedrijvenpark Friesland
(IBF) van de gemeente Heerenveen;
2. bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GMLbestand NL.IMRO.0074.092209.VO01 met de bijbehorende
regels en bijlagen;
3. 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;
4. aanduidingsgrens:
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
5. aan-huis-verbonden beroep:
een in bijlage 1 genoemd beroep, dan wel een naar de aard
en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen beroep,
dat in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan
worden uitgeoefend door de bewoner en de aan de beroepsuitoefening aan-huis-gebonden medewerker en dat is gericht
op het verlenen van diensten;
6. aan- of uitbouw:
een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk dat ruimtelijk
ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw, maar in functioneel
opzicht deel uitmaakt van dat (hoofd)gebouw;
7. aangebouwd bijgebouw:
een aan het (hoofd)gebouw aanwezig gebouw, niet zijnde een
aan- of uitbouw, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan het op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;
8. bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen
zijnde;
9. bebouwingspercentage:
een in de regels aangegeven percentage dat de grootte van
het deel van het terrein aangeeft dat maximaal mag worden
bebouwd;
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10. bedrijfsgebouw:
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
11. bedrijfsvloeroppervlakte;
de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt
voor een aan-huis-verbonden beroep c.q. een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
12. beschermd beeldbepalend pand:
een beschermd beeldbepalend pand zoals bedoeld in artikel 1
sub 1 van de Monumentenverordening 2007;
13. bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
14. bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
15. bewoning van een vrijstaand bijgebouw:
de aanwezigheid in een vrijstaand bijgebouw van ten minste
drie van de volgende voorzieningen:
1. wasgelegenheid;
2. kookgelegenheid;
3. sanitaire voorzieningen;
4. verwarming;
en wanneer het bijgebouw blijkens de inrichting geschikt is
voor een zelfstandig huishouden;
16. bijgebouw:
een gebouw, niet zijnde een aan- of uitbouw, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan op hetzelfde bouwperceel gelegen
(hoofd)gebouw;
17. bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen
of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede
het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen
van een standplaats;
18. bouwgrens:
de grens van een bouwvlak;
19. bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels
een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;
20. bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
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21. bouwvlak:
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
22. bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of
ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is
verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond;
23. consumptieverkooppunt:
een ruimte waarin de bedrijfsuitoefening is gericht op het tegen vergoeding verstrekken van frisdranken, koffie, thee, ijs,
gebak, en andere vergelijkbare eenvoudige versnaperingen,
die hoofdzakelijk direct ter plaatse worden geconsumeerd;
24. cultuurgrond:
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden;
25. dak:
iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
26. detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de
uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
27. dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan
uit het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken,
schoonheidsinstituten, fotostudio’s, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;
28. gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte,
geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
29. geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer, een industrieterrein en/of het spoorwegverkeer;
30. geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
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31. geluidszoneringsplichtige inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom
het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld;
32. grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:
een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt;
33. hogere grenswaarde:
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale
waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een
concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
34. hoofdgebouw:
een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste
bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;
35. horecabedrijf en/of -instelling:
een bedrijf of instelling waar bedrijfsmatig dranken en etenswaren voor gebruik ter plaatse worden verstrekt en/of waarin
bedrijfsmatig logies wordt verstrekt, één en ander al dan niet in
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van
een erotisch getinte vermaaksfunctie c.q. prostitutie;
36. huishouding:
een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen
die binnen een complex van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen zoals keuken, sanitaire voorzieningen en
entree;
37. kampeermiddel:
een tent, tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een
stacaravan, dan wel enig ander voertuig of onderkomen, dat
geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of
kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf, en geen
bouwwerk is waarvoor ingevolge de Woningwet een bouwvergunning is vereist;
38. kantoor:
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van administratieve
werkzaamheden en werkzaamheden die verband houden met
het doen functioneren van (semi)overheidsinstellingen, het
bankwezen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen instellingen;
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39. kleinschalige bedrijfsmatige activiteit:
de in bijlage 1 genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard
en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door haar beperkte omvang in of bij een woonhuis
met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend door
de bewoner en één aan de bedrijvigheid bij woningen gebonden medewerker;
40. logiesverstrekkend bedrijf:
een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies wordt verstrekt,
waarbij de logieseenheden enkel zijn ingericht voor nachtverblijf en waarbij naast het verstrekken van logies mogelijk accommodaties worden aangeboden voor dagverblijf en maaltijdbereiding;
41. naamzuil:
een kleine reclamezuil;
42. nutsvoorzieningen:
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de
gas-, water- en elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke
voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval
worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;
43. overkapping:
elk bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte
vormt zonder dan wel met ten hoogste één wand;
44. 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 plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd:
- het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk
aan te houden waterpeil);
45. perifere detailhandel:
detailhandel volgens een formule die vanwege de aard en/of
omvang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig
heeft voor de uitstalling. Het gaat hierbij om auto’s, campers,
motoren en vrachtwagens;
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46. productiegebonden detailhandel:
detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd,
geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces,
waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie;
47. prostitutie:
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele
handelingen voor of met een ander tegen vergoeding;
48. reclamezuil:
elke aanduiding van commerciële aard in de vorm van een opschrift, aankondiging en mededeling voor zover deze van de
openbare weg in, op aan of rondom gebouwen zichtbaar is;
49. risicogevoelig bouwwerk c.q. risicogevoelig object:
bouwwerken en andere objecten, waaronder terreinen, die bestemd zijn voor het regelmatig verblijf van mensen, al dan niet
gedurende een gedeelte van de dag;
50. risicovolle inrichting:
een inrichting bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde voor het
risico c.q. een risicoafstand moet worden aangehouden bij het
in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten;
51. seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting
wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon,
al dan niet in combinatie met elkaar;
52. voorkeurgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten,
zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
53. vrijstaand bijgebouw:
een niet met het (hoofd)gebouw verbonden gebouw, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan het op hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;
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54. vuurwerkbedrijf:
een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op de vervaardiging of
assemblage van vuurwerk of de handel in vuurwerk c.q. de
opslag van vuurwerk en/of de daarvoor benodigde stoffen;
55. woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden dan wel een naar de
aard daarmee gelijk te stellen groep personen;
56. woonhuis:
een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer
naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen
woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als
een eenheid beschouwd kan worden.
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Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
1. de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2. de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
3. de 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;
4. de 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, zoals schoorstenen, antennes,
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
5. de 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;
6. de breedte van een bouwwerk:
horizontaal de grootste afstand tussen de lijnen getrokken
door de buitenzijden van het bouwwerk.
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HOOFDSTUK 2. BESTEMMINGSREGELS
Artikel 3:

Agrarisch - Bedrijf
3. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Agrarisch - Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak
grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, niet zijnde de teelt
van hout en/of andere vormen van opgaande teelt;
b. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering;
c. cultuurgrond;
d. nutsvoorzieningen;
e. infrastructurele voorzieningen;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. sloten, beken, en daarmee gelijk te stellen waterlopen;
h. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van
de aanduiding “geluidzone - industrie”;
met de daarbijbehorende:
i. bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen;
j. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen;
k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3. 2.

Bouwregels

3. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden
de volgende regels:
a. er zullen uitsluitend gebouwen en overkappingen ten behoeve
van agrarische bedrijven worden gebouwd;
b. de gebouwen en overkappingen zullen uitsluitend binnen een
bouwvlak worden gebouwd;
c. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwperceel bedragen;
d. de afstand van een bedrijfswoning ten opzichte van de weg zal
ten minste de bestaande afstand bedragen;
e. er zullen geen torensilo’s, tunnelkassen en kassen worden gebouwd;
f. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning zullen ten minste 1,00 m achter de naar de
weg(en) gekeerde gevel(s) van de bedrijfswoning dan wel het
verlengde daarvan worden gebouwd;
g. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning zullen volledig binnen een afstand van 25,00 m vanuit het
dichtstbijzijnde punt van de bedrijfswoning worden gebouwd;
h. de bedrijfsgebouwen zullen worden voorzien van een kap;
i. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:
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Functie van een
gebouw
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waaronder overkappingen
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-
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45

-
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45
-

60
45
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-

-

-

-

bestaand

tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen.

3. 2. 2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. silo’s en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het
bouwvlak;
b. de bouwhoogte van een silo of een bassin zal ten hoogste
5,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 15,00 m bedragen.
3. 3.

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lis 3.2.1. sub i en toestaan dat de goothoogte
van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een
bedrijfswoning wordt vergroot tot ten hoogste 6,50 m, mits:
- geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, het bebouwingsbeeld, en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 3.2.2. sub a en toestaan dat mestsilo’s en bassins buiten het bouwvlak worden gebouwd, mits:
1. de mestsilo of het mestbassin direct aansluitend op het
bouwvlak wordt gesitueerd;
2. de oppervlakte van een mestsilo ten hoogste 750 m² zal
bedragen;
3. de hoogte van een mestsilo ten hoogste 3,50 m, exclusief
afdekking, zal bedragen;
4. tevens de in lid 3.5. onder a genoemde ontheffing is verleend;
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5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3. 4.

Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het opslaan van mest en/of overige landbouwproducten buiten
het bouwvlak, met uitzondering van tijdelijke opslag (oogstperiode) van akkerbouwproducten;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een nietgrondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een ondergeschikte tweede tak;
c. het aanplanten van bomen en/of houtgewas anders dan ten
behoeve van erfbeplanting, wegbeplanting of schuilgelegenheid voor vee;
d. het gebruik van gronden ten behoeve van de permanente teelt
van bloembollen;
e. het gebruik van gronden ten behoeve van de wisselteelt van
bloembollen;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel;
h. het gebruik van een bedrijfswoning voor meer dan één woning;
i. het gebruik van bedrijfswoningen in combinatie met een aanhuis-verbonden beroep, dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, zódanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de
begane grond van de bedrijfswoning, inclusief de aan- en
uitbouwen en bijgebouwen op het bouwperceel;
2. meer bedraagt dan 50 m²;
j. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
k. het gebruik van gronden als erf behorende bij de bedrijfswoningen, buiten een zone van 25,00 m vanaf de zij- en achtergevel(s) van de bedrijfswoningen;
l. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijdbak
met de daarbijbehorende bouwwerken.
3. 5.

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lid 3.4. sub a en toestaan dat gronden en
bouwwerken buiten het bouwvlak worden gebruikt voor het
opslaan van mest, mits;
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1. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen,
bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van woningen, noodzakelijk is;
2. de opslag van de mest direct aansluitend aan het bouwvlak plaatsvindt;
3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en natuurlijke waarden, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 3.4. sub f en toestaan dat gebouwen worden gebruikt voor logiesverstrekking, mits:
1. de exploitatie van de logiesverstrekking alleen plaats mag
vinden in de vorm van een ondergeschikte tweede tak bij
een volwaardig agrarisch bedrijf;
2. per agrarisch bedrijf ten behoeve van de logiesverstrekking
niet meer dan 5 appartementen of kamers zijn toegestaan;
3. de ruimtes voor logiesverstrekking niet in de bedrijfsgebouwen en/of vrijstaande bijgebouwen worden ondergebracht;
4. de logiesverstrekking gekoppeld is aan het gebruik van
een bedrijfswoning en daaraan ondergeschikt is;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, de woonsituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, waarbij een minimale afstand van 30,00 m tot de grens van een naastgelegen woonbestemming moet worden aangehouden;
c. het bepaalde in lid 3.4. sub f en toestaan dat gronden en
bouwwerken, voorzover gelegen binnen het bouwvlak, worden
gebruikt voor consumptieverkooppunten, mits:
1. er voldoende gelegenheid is voor het stallen van fietsen
en/of auto’s;
2. het verkooppunt wordt gevestigd in een bestaand gebouw
en de verkoopvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 10
m²;
d. het bepaalde in lid 3.4. sub g en toestaan dat gronden en
bouwwerken worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits:
1. de bruto verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de
gezamenlijke oppervlakte aan bedrijfsgebouwen, met een
maximum van 100 m², mag bedragen;
2. de functie vanuit de bestaande gebouwen moet worden
uitgeoefend;
3. er sprake is van verkoop van bedrijfs-/streekeigen producten, die ter plaatse of in de streek worden bereid, verwerkt
en/of toegepast, met een lokaal verzorgingsgebied;
4. de functie geen onevenredige invloed heeft op het winkelapparaat in de diverse kernen;
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5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende gronden.
3. 6.

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, het plan wijzigen in dié zin dat:
-

de bestemming ‘Agrarisch - Bedrijf’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen - 2’, mits:
1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels
zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regels van overeenkomstige toepassing zijn;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige gebouwen
niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere waarde;
4. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van
de gronden ten behoeve van het wonen en de gronden als
één aaneengesloten geheel worden ingericht;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Bedrijventerrein
4. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. bedrijfsgebouwen ten behoeve van:
1. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 tot en met 4.2;
2. perifere detailhandel, ter plaatse van de aanduiding “detailhandel perifeer”;
met uitzondering van risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
b. een antennemast ten behoeve van mobiele telefonie, ter
plaatse van de aanduiding “antennemast”;
c. een hoofdontsluitingsweg, ter plaatse van de aanduiding “verkeer”;
met de daarbijbehorende:
d. wegen en paden;
e. parkeervoorzieningen;
f. groenvoorzieningen en bebossing;
g. tuinen, erven en terreinen;
h. waterlopen en waterpartijen;
i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder verticale reclame- en naamzuilen en vlaggenmasten;
waarbij tevens wordt gestreefd naar:
j. een goede landschappelijke inpassing van de bedrijven;
k. de totstandkoming van een ruimtelijk en architectonisch hoogwaardig bedrijvenpark;
l. een diagonale noordoost-zuidwest-gerichte hoofdontsluitingsas.
4. 2.

Bouwregels

4. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bedrijven bedoeld in lid 4.1. sub a, gelden de volgende regels:
a. het bebouwingspercentage zal per bouwperceel ten hoogste
70% bedragen;
b. de afstand van een gebouw tot de aan de ontsluitingsweg gelegen bouwperceelgrens zal ten minste 12,00 m bedragen;
c. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens zal
ten minste 3,00 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein representatieve zone” de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 5,00 m zal bedragen;
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 25,00 m bedragen;
e. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein - bebouwingsaccent” zal de bouwhoogte ten minste
15,00 m bedragen.
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4. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,50 m bedragen, met dien verstande dat ter plaatse van
de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein - representatieve zone” de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevellijn of het verlengde daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen;
b. de afstand van erf- en terreinafscheidingen tot de aan de ontsluitingsweg gelegen bouwperceelgrens zal ten minste 1,00 m
bedragen;
c. de bouwhoogte van een verticale naamzuil zal ten hoogste
2,50 m bedragen;
d. de breedte van een verticale naamzuil zal ten hoogste 1,00 m
bedragen;
e. de afstand van een verticale naamzuil tot de aan de ontsluitingsweg gelegen bouwperceelgrens zal ten minste 1,00 m
bedragen;
f. de bouwhoogte van een verticale reclamezuil zal ten hoogste
7,00 m bedragen;
g. de breedte van een verticale reclamezuil zal ten hoogste 2,00
m bedragen;
h. de afstand van een verticale reclamezuil tot de aan de ontsluitingsweg gelegen bouwperceelgrens zal ten minste 12,00 m
bedragen;
i. de bouwhoogte van een vlaggenmast zal ten hoogste 6,50 m
bedragen;
j. de afstand van een vlaggenmast tot de aan de ontsluitingsweg
gelegen bouwperceelgrens zal ten minste 5,00 m bedragen;
k. een antennemast ten behoeve van mobiele telefonie mag uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding “antennemast”;
l. de bouwhoogte van een antennemast zal ten hoogste 45,00 m
bedragen;
m. het bouwen van een reclamemast is niet toegestaan;
n. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
4. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing van de bedrijven, nadere eisen stellen aan:
a. de plaats en situering van de gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde;
b. de afmetingen van de gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lid 4.2.1. sub d en toestaan dat de bouwhoogte van gebouwen wordt vergroot tot ten hoogste 35,00 m;
b. het bepaalde in 4.2.2. sub k en toestaan dat op gronden die
niet zijn voorzien van de aanduiding “antennemast”, een antennemast ten behoeve van mobiele telefonie wordt gebouwd,
met dien verstande dat de bouwhoogte van de antennemast
ten hoogste 45,00 m bedraagt;
c. het bepaalde in lid 4.2.2. sub m en toestaan dat een reclamemast wordt opgericht, mits:
1. er totaal binnen de bestemming ten hoogste 3 reclamemasten worden opgericht;
2. de breedte van een reclamemast ten hoogste 9,00 m bedraagt;
3. de bouwhoogte van een reclamemast ten hoogste 20,00 m
bedraagt;
4. de afstand van een reclamemast tot de aan de ontsluitingsweg gelegen bouwperceelgrens ten minste 12,00 m
bedraagt;
5. de afstand van een reclamemast tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3,00 m bedraagt, met dien verstande
dat ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van
bedrijventerrein - representatieve zone” de afstand tot de
zijdelingse perceelgrens ten minste 5,00 m bedraagt;
d. het bepaalde in lid 4.2.2. sub n en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt
vergroot tot ten hoogste 20 m.
4. 5.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijven, anders dan bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2 onder de categorieën 1 tot en met 4.2;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van
verkooppunten van motorbrandstoffen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, tenzij de gronden zijn aangeduid met “detailhandel
perifeer”;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van
zelfstandige horecabedrijven;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van
zelfstandige kantoren;
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f.

het gebruik van de gronden op een zodanige wijze dat meer
dan 80% van het onbebouwd gedeelte van een bouwperceel
wordt voorzien van oppervlakteverharding;
g. het gebruik van de gronden voor opslag ten behoeve van de
bedrijfsvoering, op een afstand van minder dan 12,00 meter uit
de ontsluitingsweg;
h. het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding
“specifieke vorm van bedrijventerrein - representatieve zone”
voor parkeervoorzieningen op een afstand van minder dan
6,00 m uit de ontsluitingsweg;
i. het gebruik van de gronden ter plaatse van de aanduiding
“specifieke vorm van bedrijventerrein - representatieve zone”
voor laad- en losvoorzieningen c.q. opstellingen voor transportauto’s, op een afstand van minder dan 12,00 m uit de ontsluitingsweg.
4. 6.

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de verkeersveiligheid,
het straat- en bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van
de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lid 4.5. sub a en toestaan dat tevens bedrijven
worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving
gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 2
onder de categorieën 1 tot en met 4.2, mits:
1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 2,
maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd of, bedrijven die wel zijn
genoemd in bijlage 2 onder een hogere categorie dan 2,
maar in een individueel geval feitelijk een lagere milieubelasting hebben;
2. het geen risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven
betreft;
b. het bepaalde in lid 4.5. sub b en toestaan dat, met uitzondering van de representatieve zone, tevens aan de bedrijfsvoering ondergeschikte verkooppunten van motorbrandstoffen
worden gevestigd, mits dit vanuit veiligheidsoogpunt verantwoord is;
c. het bepaalde in lid 4.5. sub c en toestaan dat productiegebonden vormen van detailhandel worden gevestigd, mits de bruto
verkoopvloeroppervlakte ten behoeve van vormen van productiegebonden detailhandel per bedrijf ten hoogste 10% van de
gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, met een
maximum van 150 m², zal bedragen;
d. het bepaalde in lid 4.5. sub j en toestaan dat de gronden ter
plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van bedrijventerrein - representatieve zone” gebruikt worden voor laad- en losvoorzieningen c.q. opstellingen voor transportauto’s op een afstand van minder dan 12,00 m uit de weg.
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Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke- en beeldkwaliteitsaspecten, de milieuaspecten en de verkeerssituatie, het plan wijzigen in
dié zin dat:
-

het bebouwingspercentage van een bouwperceel wordt vergroot tot 80%.
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Groen
5. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. groenvoorzieningen en bebossing;
b. waterpartijen en waterlopen;
c. cultuurgrond;
d. fiets- en wandelpaden;
e. parkeervoorzieningen, ter plaatse van de aanduiding “parkeerterrein”;
f. een miltvuurbosje, ter plaatse van de aanduiding “specifieke
vorm van groen - miltvuurbosje”;
g. tuinen, erven en terreinen;
h. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van
de aanduiding “geluidzone - industrie”;
met de daarbijbehorende:
i. wegen en paden;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
waarbij tevens wordt gestreefd naar:
k. een goede landschappelijke overgang van Het Meer c.a. naar
het bedrijventerrein IBF.
5. 2.

Bouwregels

5. 2. 1. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden
gebouwd.
5. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van groen miltvuurbosje” mogen geen bouwwerken, geen gebouwen
zijnde worden gebouwd;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal
ten hoogste 10,00 m bedragen.
5. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing van de bedrijven, nadere eisen stellen aan:
- de plaats en afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen
zijnde.
5. 4.

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden
van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
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het bepaalde in lid 5.2.1. en toestaan dat gebouwen worden
gebouwd ten behoeve van onderhoud en beheer van cultuurgrond en/of tuinen, mits:
1. de oppervlakte van een gebouw ten hoogste 150 m² zal
bedragen;
2. de goothoogte van een gebouw ten hoogste 3,00 m zal
bedragen;
3. de bouwhoogte van een gebouw ten hoogste 6,00 m zal
bedragen;
4. de dakhelling ten hoogste 45° zal bedragen.

5. 5.

Aanlegvergunningen

5. 5. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het kappen, verwijderen en aanbrengen van beplanting en bebossing;
b. het ophogen of afgraven van gronden;
c. het graven of dempen van waterlopen en waterpartijen.
5. 5. 2. Het bepaalde in lid 5.5.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. noodzakelijk zijn in verband met het op de bestemming gerichte beheer of gebruik van de grond;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
5. 5. 3. Burgemeester en Wethouders verlenen de vergunning
voor de in lid 5.5.1. genoemde werken en werkzaamheden, geen
bouwwerken zijnde, slechts indien dat geen onevenredige afbreuk
doet aan de functie van de buffer.
5. 5. 4. Burgemeester en Wethouders verlenen de vergunning
voor de in lid 5.5.1. genoemde werken en werkzaamheden, geen
bouwwerken zijnde, niet indien het werken en/of werkzaamheden
betreft ter plaatse van de aanduiding “specifieke vorm van groen miltvuurbosje”.
5. 6.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van
zelfstandige bewoning;
b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van
verblijfsrecreatie.
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Verkeer
6. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen en straten;
b. voet- en fietspaden;
c. parkeervoorzieningen;
d. andere verkeersvoorzieningen;
e. openbare nutsleidingen;
f. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van
de aanduiding “geluidzone - industrie”;
met de daarbijbehorende:
g. kunstwerken zoals bruggen, viaducten, tunnels, en andere ongelijkvloerse kruisingen, en duikers;
h. nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar
vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van (de bediening van) kunstwerken, bemalingsgebouwtjes, toiletgebouwtjes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes;
i. groenvoorzieningen en bebossing;
j. cultuurgrond;
k. geluidbeperkende voorzieningen;
l. waterlopen;
m. bermen;
n. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6. 2.

Bouwregels

6. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de gebouwen bedoeld in lid 6.1. sub h, gelden de volgende regels:
a. de inhoud van een gebouw zal ten hoogste 50 m3 bedragen;
b. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen.
6. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van ongelijkvloerse kruisingen (zoals viaducten) zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten
behoeve van geluidbeperkende voorzieningen, masten voor
bewegwijzering, verkeerslichtinstallaties en lichtmasten, zal
ten hoogste 15,00 m bedragen;
c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
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Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing, nadere eisen stellen aan:
- de plaats en afmetingen van de bebouwing.
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Wonen - 1
7. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, die zijn genoemd in bijlage 1;
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woonhuizen;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. groenvoorzieningen;
e. water;
met de daarbijbehorende:
f. tuinen, erven en terreinen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7. 2.

Bouwregels

7. 2. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende
regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. per bouwvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd, tenzij in het bouwvlak een maximum aantal hoofdgebouwen is aangegeven, in welk geval het aantal hoofdgebouwen ten hoogste het in het bouwvlak aangegeven aantal zal
bedragen;
d. de voorgevelbreedte van een hoofdgebouw zal ten hoogste
12,00 m bedragen, tenzij de bestaande voorgevelbreedte
meer bedraagt, in welk geval de voorgevelbreedte van een
hoofdgebouw ten hoogste de bestaande voorgevelbreedte zal
bedragen;
e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,00 m
bedragen;
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten
hoogste 60° bedragen;
g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 8,00 m
bedragen.
7. 2. 2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen bij woonhuizen gelden de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen
ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
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b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de
aangebouwde bijgebouwen en de aangebouwde overkappingen zal, met inachtneming van het gestelde onder b, ten
hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen;
d. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een
overkapping zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
e. de dakhelling van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een
overkapping zal ten hoogste 60° bedragen.
7. 2. 3. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal, voorzover gebouwd vóór de naar de weg gekeerde
gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan,
ten hoogste 2 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte
van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde
daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
7. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van een goede woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen
stellen aan:
- de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
7. 4.

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing
verlenen van:
a. het bepaalde in lid 7.2.1. sub b en toestaan dat een hoofdgebouw (gedeeltelijk) buiten het bouwvlak wordt gebouwd, mits:
1. het bouwen buiten het bouwvlak uitsluitend aan de achterzijde van het bouwvlak plaatsvindt;
2. de diepte van het buiten het bouwvlak gelegen deel van
het hoofdgebouw ten hoogste 5,00 m bedraagt;
b. het bepaalde in lid 7.2.1. sub e en toestaan dat de goothoogte
van een hoofdgebouw wordt verhoogd tot ten hoogste 5,00 m;
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c. het bepaalde in lid 7.2.2. sub b en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten
hoogste 150 m², mits:
1. er voor de vergroting van aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen, sprake is van:
- een aantoonbare behoefte vanuit de in de bestemming
toegelaten functies; en/of
- een situatie waarin de vergroting van het hoofdgebouw
afgewezen moet worden gelet op de hoofdvorm van
het hoofdgebouw en de ruimtelijke waarde daarvan
voor het straat- en bebouwingsbeeld en de landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden;
2. bij een vergroting ten behoeve van de woonfunctie (bijvoorbeeld extra woonruimte op de begane grond voor
(een) gehandicapte(n)) aantoonbaar is dat het gebruik van
de uitbreiding voor langere termijn gekoppeld blijft aan de
woonfunctie;
3. er sprake is van een goede verhouding tot het hoofdgebouw en het erf;
d. het bepaalde in lid 7.2.3. sub c en toestaan dat de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt
vergroot tot ten hoogste 10,00 m.
7. 5.

Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met een aan-huisverbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige
activiteit, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de
begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en
uitbouwen en bijgebouwen op het bouwperceel; of
2. meer bedraagt dan 50 m²;
b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
c. het gebruik van het hoofdgebouw voor de uitoefening van een
kleinschalig bedrijf;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor buitenopslag
ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden
beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
e. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de
uitoefening van detailhandel;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van
agrarische bedrijfsactiviteiten;
i. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijdbak
met de daarbijbehorende bouwwerken.
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092209

Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lid 7.5. sub f en toestaan dat een vrijstaand
bijgebouw wordt gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits:
1. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
2. er sprake blijft van één huishouding;
3. de oppervlakte van het bijgebouw ten behoeve van mantelzorg ten hoogste 50 m² per bouwperceel bedraagt;
4. het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte
geen onevenredige afbreuk doet aan de woonsituatie, de
milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, waaronder die van omwonenden en
aangrenzende (agrarische) bedrijven;
b. het bepaalde in lid 7.5. sub g en toestaan dat gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits:
1. de bruto verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de
gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen, met een
maximum van 50 m², mag bedragen;
2. de functie vanuit de bestaande bebouwing moet worden
uitgeoefend;
3. er sprake is van verkoop van bedrijfs-/streekeigen producten, die ter plaatse of in de streek worden bereid, verwerkt
en/of toegepast, met een lokaal verzorgingsgebied;
4. de functie geen onevenredige invloed heeft op het winkelapparaat in de diverse kernen;
c. het bepaalde in lid 7.5. sub h en toestaan dat gronden en
bouwwerken, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak,
worden gebruikt voor consumptieverkooppunten, mits:
1. er voldoende gelegenheid is voor het stallen van fietsen
en/of auto’s;
2. het verkooppunt wordt gevestigd in een bestaand gebouw
en de verkoopvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 10
m²;
d. het bepaalde in lid 7.5. sub h en toestaan dat gronden en
bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt
voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning, mits:
1. de gezamenlijke logiesvloeroppervlakte niet meer bedraagt
dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond
van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en
aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel, met een
maximum van 50 m²;
2. de ruimtes voor logiesverstrekking niet in vrijstaande bijgebouwen worden ondergebracht;
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3. de logiesverstrekking gekoppeld is aan het gebruik van
een hoofdgebouw en daaraan ondergeschikt is;
4. er voldoende gelegenheid is voor parkeren;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
e. het bepaalde in lid 7.5. sub j en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt
voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatig gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd;
2. er vanwege de paardrijdbak geen hinder (geur, geluid, licht
en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen
van derden (minimale afstand 30,00 m tot de woonbestemmingsgrens).
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Artikel 8:
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Wonen - Uit te werken
8. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen - Uit te werken’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, die zijn genoemd in bijlage 1;
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woonhuizen;
c. het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege het
industrieterrein op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse van
de aanduiding “geluidzone - industrie”;
met daaraan ondergeschikt:
d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. water;
met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8. 2.

Uitwerkingsregels

8. 2. 1. Burgemeester en wethouders werken, overeenkomstig artikel 3.6. lid 1. sub b. van de Wet ruimtelijke ordening, de in lid 8.1.
omschreven bestemming uit met inachtneming van de volgende
regels:
a. er dient sprake te zijn van een goede landschappelijke, ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing;
b. er dient voldoende open water aanwezig te zijn, dan wel te
worden aangelegd, ter compensatie van de toename van het
verhard oppervlak binnen het plangebied;
c. er zal geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan mogelijke archeologische en ecologische waarden;
d. er dient voldaan te worden aan de normen met betrekking tot
externe veiligheid;
e. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten zal niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of
een vastgestelde hogere waarde;
f. er zal ten hoogste 1 woning worden gebouwd;
g. bij de uitwerking kunnen Burgemeester en wethouders binnen
de grenzen van de bestemming en de uitwerkingsregels ontheffingsregels opnemen ten aanzien van in het uitwerkingsplan opgenomen bouw- en gebruiksregels.
8. 3.

Bouwregels

8. 3. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende
regels:
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a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. per bouwvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd, tenzij in het bouwvlak een maximum aantal hoofdgebouwen is aangegeven, in welk geval het aantal hoofdgebouwen ten hoogste het in het bouwvlak aangegeven aantal zal
bedragen;
d. de voorgevelbreedte van een hoofdgebouw zal ten hoogste
12,00 m bedragen, tenzij de bestaande voorgevelbreedte
meer bedraagt, in welk geval de voorgevelbreedte van een
hoofdgebouw ten hoogste de bestaande voorgevelbreedte zal
bedragen;
e. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,00 m
bedragen;
f. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten
hoogste 60° bedragen;
g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 8,00 m
bedragen.
8. 3. 2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen bij woonhuizen gelden de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen
ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de
aangebouwde bijgebouwen en de aangebouwde overkappingen zal, met inachtneming van het gestelde onder b, ten
hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen;
d. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een
overkapping zal ten hoogste 4,00 m bedragen;
e. de dakhelling van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een
overkapping zal ten hoogste 60° bedragen.
8. 3. 3. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal, voorzover gebouwd vóór de naar de weg gekeerde
gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan,
ten hoogste 2 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte
van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde
daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
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c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
8. 4.

Bijzondere regel

Zo lang en voor zover de in lid 8.2 bedoelde uitwerking niet onherroepelijk is, mogen bouwwerken slechts worden gebouwd, mits:
- het bouwplan in overeenstemming is met het ontwerp-uitwerkingsplan
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Leiding - Gas
9. 1.

Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Leiding - Gas’ aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor:
a. een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding;
met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9. 2.

Bouwregels

9. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en), mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de dubbelbestemming.
9. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
-

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal
ten hoogste 3,00 m bedragen.

9. 3.

Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:
- de plaats en afmetingen van de bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, ten behoeve van het veilig en doelmatig functioneren
van de leiding.
9. 4.

Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren
van de leiding, ontheffing verlenen van:
-

het bepaalde in lid 9.2.1. en lid 9.2.2. en toestaan dat de in de
andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, mits:
- vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.

9. 5.

Aanlegvergunning

9. 5. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouder (aanlegvergunning),
de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het ontginnen, bodemverlagen of afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen;
c. het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
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d. het aanbrengen van gesloten oppervlakteverhardingen;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze
indrijven van voorwerpen in de grond.
9. 5. 2. Het bepaalde in lid 9.5.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
9. 5. 3. De in lid 9.5.1. genoemde vergunning kan uitsluitend worden verleend indien:
a. door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen onevenredige aantasting van de belangen van de in lid 9.1. genoemde leiding ontstaat of kan ontstaan;
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.
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Leiding - Riool
10. 1. Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding - Riool’ aangewezen gronden zijn, behalve voor
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd
voor:
a. een strook ten behoeve van een rioolpersleiding;
met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10. 2. Bouwregels
10. 2. 1. In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, anders dan ten behoeve van de dubbelbestemming.
10. 2. 2. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden
gebouwd.
10. 2. 3. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
-

de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal
ten hoogste 2,00 m bedragen.

10. 3. Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het veilig en doelmatig functioneren
van de leiding, ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lid 10.2.1. en lid 10.2.2. en toestaan dat de in
de andere daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen worden gebouwd, mits:
- vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder;
b. het bepaalde in lid 10.2.1. en toestaan dat de in de andere
daar voorkomende bestemming(en) genoemde gebouwen
worden gebouwd, mits:
- vooraf advies wordt ingewonnen van de leidingbeheerder.
10. 4. Aanlegvergunning
10. 4. 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouder (aanlegvergunning), de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het ophogen en afgraven van gronden;
b. het aanbrengen van opgaande beplanting
10. 4. 2. Het bepaalde in lid 10.4.1. is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, die:
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a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
10. 4. 3. De in lid 10.4.1. genoemde vergunning kan uitsluitend
worden verleend indien:
a. door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan
hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen onevenredige aantasting van de belangen van de in lid 10.1. genoemde leiding ontstaat of kan ontstaan;
b. vooraf advies wordt ingewonnen bij de leidingbeheerder.
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HOOFDSTUK 3. ALGEMENE REGELS
Artikel 11:

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 12:
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Algemene bouwregels
De bouwgrenzen mogen, in afwijking van het plan en de bestemmingen in deze regels, uitsluitend worden overschreden door:
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen, balkons, erkers,
serres, entreeportalen, veranda’s en afdaken, mits de overschrijding niet meer bedraagt dan 1,50 m;
b. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de
overschrijding niet meer bedraagt dan 1,00 m.
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Algemene gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraaken/of bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten
en werken en werkzaamheden;
b. het storten van puin en/of afvalstoffen;
c. de stalling en/of opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik
onttrokken) voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een
seksinrichting;
e. het gebruik van gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 14:
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Algemene aanduidingsregels
geluidzone - industrie
14. 1. Bouwregels
Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel:
- een op grond van de basisbestemming(en) toelaatbaar gebouw, of de uitbreiding daarvan, welke aangemerkt kunnen
worden als een geluidsgevoelig object, mag slechts worden
gebouwd indien de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein van de gevels van dit gebouw niet hoger zal zijn dan de
daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde
hogere grenswaarde.
14. 2. Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en Wethouders kunnen ontheffing verlenen van:
- het bepaalde in lid 14.1. en toestaan dat nieuwe geluidsgevoelige gebouwen worden gebouwd, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de met deze bestemming gereserveerde geluidsruimte voor het industrieterrein;
2. de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan
de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, dan wel een
vastgestelde hogere grenswaarde.
14. 3. Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
- het gebruik van niet-geluidsgevoelige gebouwen als geluidsgevoelige gebouwen.
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Algemene ontheffingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de milieusituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden, ontheffing verlenen van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en
percentages, met uitzondering van de inhouds- en oppervlaktematen voor de hoofd- en bedrijfsgebouwen;
b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of profiel
van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe
mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of intensiteit daartoe aanleiding geeft;
c. de bestemmingsregels en toestaan dat bouw-/ bestemmingsgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;
d. de bestemmingsregels en toestaan dat de bouwhoogte van
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zenden/of sirenemasten wordt vergroot tot ten hoogste 45,00 m;
e. de bestemmingsregels en toestaan dat de bouwhoogte van de
gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt
vergroot, mits:
1. deze vergroting niet meer dan 10 m² per plaatselijke verhoging zal bedragen;
2. de gezamenlijke oppervlakte van de verhogingen ten
hoogste 50% van het dakvlak zal bedragen;
3. de vergroting leidt tot een bouwhoogte welke ten hoogste
1,25 maal de maximale bouwhoogte van het betreffende
gebouw zal bedragen.
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HOOFDSTUK 4. OVERGANGS- EN SLOTREGELS
Artikel 16:

Overgangsrecht
16. 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 bouwvergunning, 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
bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van sublid a voor het vergroten van de inhoud van een
bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 10%.
c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar
bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar
zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling
van dat plan.
16. 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 sublid a, te veranderen of te laten veranderen
in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, 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. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in
strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan,
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Buro Vijn B.V.
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Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het Bestemmingsplan
Internationaal Bedrijvenpark Friesland (IBF)
van de gemeente Heerenveen

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ………………….

De voorzitter,

De griffier,

………………

…………..
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BIJLAGE 1
Lijst met toelaatbare beroepen en
vormen van bedrijvigheid bij het wonen

Lijst met toelaatbare beroepen en vormen van bedrijvigheid
bij het wonen
Uitoefening van (para)medische beroepen, waaronder:
individuele praktijk voor huisarts, psychiater, psycholoog, fysiotherapie of bewegingsleer, voedingsleer, mondhygiëne, tandheelkunde, logopedie, enz.
individuele praktijk dierenarts
Kledingmakerij:
(maat)kledingmakerij en kledingverstelbedrijf
woningstoffeerderij
Kantoorfunctie ten behoeve van bedrijvigheid die elders
wordt uitgeoefend, zoals:
schoonmaakbedrijf, schoorsteenveegbedrijf, glazenwasserij, maar
ook ten behoeve van bijvoorbeeld een groothandelsbedrijf of een
klein transportbedrijf
Reparatiebedrijfjes:
schoen-/lederwarenreparatiebedrijf
uurwerkreparatiebedrijf
goud- en zilverwerkreparatiebedrijf
reparatie van kleine (elektrische) gebruiksgoederen
reparatie van muziekinstrumenten
In ieder geval zijn autoreparatiebedrijven en las- en montagebedrijven uitgezonderd.
Advies- en ontwerpbureaus:
reclame ontwerp
grafisch ontwerp
architect
(Zakelijke) dienstverlening:
notaris
advocaat
accountant
juridisch adviseur
assurantie-/verzekeringsbemiddeling
exploitatie en handel in onroerende zaken
Overige dienstverlening:
kappersbedrijf
schoonheidssalon
tattooshop
gastouderopvang
fotostudio

Onderwijs:
autorijschool
onderwijs niet in te delen naar specificatie, mits zonder werkplaats
of laboratorium

===

BIJLAGE 2
Algemene bedrijvenlijst

VNG-bestand categorale bedrijfsindeling 2007 (planologische selectie)

SBI-CODE

OMSCHRIJVING

01

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014

0142

Dienstverlening t.b.v. de landbouw
3. Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.> 500 m2
4. Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o.<= 500 m2
KI-stations

02

BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

020

Bosbouwbedrijven

05

VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0501.1
0501.2
0502

Zeevisserijbedrijven
Binnenvisserijbedrijven
Vis- en schaaldierkwekerijen:
1. oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven
2. visteeltbedrijven

11

AARDOLIE- EN AARDGASWINNING

111

Aardolie- en aardgaswinning:
1. aardoliewinputten
2. aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: < 100.000.000 N m³/d
3. aardgaswinning incl. gasbeh.inst.: >= 100.000.000 N m³/d

15

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151

Slachterijen en overige vleesverwerking:
1. slachterijen en pluimveeslachterijen
2. vetsmelterijen
3. bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval
4. vleeswaren-en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m2
5. Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000m2
6. Vleeswaren- en vleesconservenbabrieken: p.o. <= 200 m2
5. loonslachterijen
Visverwerkingsbedrijven:
1. drogen
2. conserveren
3. roken
2
4. verwerken anderszins: p.o.> 1000 m
5. verwerken anderszins: p.o.<= 1000 m2
2
6. verwerken anderzins: p.o.<= 300 m
Aardappelproducten fabrieken
1. vervaardiging van aardappelproducten
2
2. Vervaardiging van snacks met p.o. < 2000 m
Groente- en fruitconservenfabrieken:
1. jam
2. groente algemeen
3. met koolsoorten
4. met drogerijen
5. met uienconservering (zoutinleggerij)
Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j
2. p.c. >= 250.000 t/j
Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:
1. p.c. < 250.000 t/j
2. p.c. >= 250.000 t/j
Margarinefabrieken:

152

1531

1532, 1533

1541

1542

1543

blz. 1

CAT

2
3.1
2

3.1

3.2
3.1
3.2
3.1

4.1
5.1
5.2

3.2
5.2
4.2
3.2
3.1
3.1
3.1
5.2
4.1
4.2
4.2
3.2
3.1
4.2
3.1
3.2
3.2
3.2
4.2
4.2
4.1
4.2
4.1
4.2
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

1593 t/m 1595
1596
1597
1598

1. p.c. < 250.000 t/j
2. p.c. >= 250.000 t/j
Zuivelproductenfabrieken:
1. gedroogde producten, p.c. >= 1,5 t/u
2. geconcentreerde producten, verdamp. cap. >=20 t/u
3. melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 t/j
4. melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 t/j
5. overige zuivelproducten fabrieken
2
1. consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m
2. Consumptie-ijsbabrieken: p.o. < 200 m2
Meelfabrieken:
1. p.c. < 500 t/u
2. p.c. >= 500 t/u
Grutterswarenfabrieken
Zetmeelfabrieken:
1. p.c. < 10 t/u
2. p.c. >= 10 t/u
Veevoederfabrieken:
1. destructiebedrijven
2. beender-, veren-, vis-, en vleesmeelfabriek
3. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap.<10 t/u water
4. drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder cap.>=10 t/u water
5. mengvoeder, p.c. < 100 t/u
6. mengvoeder, p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van voer voor huisdieren
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1. v.c. < 2500 kg meel/week
2. v.c.>= 2500 kg meel/week
Banket-, biscuit- en koekfabrieken
Suikerfabrieken:
1. v.c. < 2.500 t/j
2. v.c. >= 2.500 t/j
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
2.
1. cacao- en chocoladefabrieken
chocoladefabrieken:vervaardigen
p.o. 2.000 m2van chocoladewerken met
2
3.
cacaoen m
chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
p.o.
< 2.000
p.o. <= 200 m2
4. Suikerwerkfabrieken met suiker branden
5. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m 2
6. Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m 2
Deegwarenfabrieken
Koffiebranderijen en theepakkerijen:
1. koffiebranderijen
2. theepakkerijen
Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden
Vervaardiging van overige voedingsmiddelen
Bakkerijgrondstoffenfabrieken
Soep- en soeparomafabrieken:
1. zonder poederdrogen
2. met poederdrogen
Destilleerderijen en likeurstokerijen
Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:
1. p.c. < 5.000 t/j
2. p.c. >= 5.000 t/j
Vervaardiging van wijn, cider e.d.
Bierbrouwerijen
Mouterijen
Mineraalwater- en frisdrankfabrieken

16

VERWERKING VAN TABAK

160

Tabaksverwerkende industrie

1551

1552
1561

1562

1571

1572
1581

1582
1583

1584

1585
1586

1587
1589
1589.1
1589.2

1591
1592

blz. 2

CAT
4.1
4.2
5.1
5.1
3.2
4.2
4.2
3.2
2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.2
5.2
5.2
4.2
5.2
4.1
4.2
4.1
2
3.2
3.2
5.1
5.2
5.1
3.2
2
4.2
3.2
2
3.1
5.1
3.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
4.2
4.1
4.2
2
4.2
4.2
3.2

4.1
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

17

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171
172

Bewerken en spinnen van textielvezels
Weven van textiel:
1. aantal weefgetouwen < 50
2. aantal weefgetouwen >= 50
Textielveredelingsbedrijven
Vervaardiging van textielwaren
Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

173
174, 175
1751
176, 177
18

VERVAARDIGING VAN KLEDING;
BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181
182
183

Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (exclusief van leer)
Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

19

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN
(EXCLUSIEF KLEDING)

191
192
193

Lederfabrieken
Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel)
Schoenenfabrieken

20

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN
VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1
2010.2

Houtzagerijen
Houtconserveringsbedrijven:
1. met creosootolie
2. met zoutoplossingen
Fineer- en plaatmaterialenfabrieken
0. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout
1. Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <
200 m2
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

202
203, 204, 205
203, 204, 205
205
21

VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN
PAPIER- EN KARTONWAREN

2111
2112

Vervaardiging van pulp
Papier- en kartonfabrieken:
1. p.c. < 3 t/u
2. p.c. 3 - 15 t/u
3. p.c. >= 15 t/u
Papier- en kartonwarenfabrieken
Golfkartonfabrieken:
1. p.c. < 3 t/u
2. p.c. >= 3 t/u

212
2121.2

22

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE
VAN OPGENOMEN MEDIA

221
2221
2222
2222.6
2223

Uitgeverijen (kantoren)
Drukkerijen van dagbladen
Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
Grafische afwerking
Binderijen

blz. 3

CAT

3.2
3.2
4.2
3.1
3.1
4.1
3.1

3.1
2
3.1

4.2
3.1
3.1

3.2
4.1
3.1
3.2
3.2
3.1
2

4.1
3.1
4.1
4.2
3.2
3.2
4.1

1
3.2
3.2
2
1
2
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SBI-CODE
2224
2225
223
23

OMSCHRIJVING
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK.IND. BEWERKING SPLIJT/KWEEKSTOFFEN

231
2320.1
2320.2

Cokesfabrieken
Aardolieraffinaderijen
Smeeroliën- en vettenfabrieken
Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie
Aardolieproductenfabrieken n.e.g.

24

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN

2411

Vervaardiging van industriële gassen:
1. luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 t/d lucht
2. overige gassenfabrieken, niet explosief
3. overige gassenfabrieken, explosief
Kleur- en verfstoffenfabrieken
Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Organische chemische grondstoffenfabrieken:
1. niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
2. vallend onder "post-Seveso-richtlijn"
Methanolfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetisch):
1. p.c. < 50.000 t/j
2. p.c. >= 50.000 t/j
Kunstmeststoffenfabrieken
Kunstharsenfabrieken e.d.
Landbouwchemicaliënfabrieken:
1. fabricage
2. formulering en afvullen
Verf, lak en vernisfabrieken
Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j
2. p.c. >= 1.000 t/j
Farmaceutische productenfabrieken:
1. formulering en afvullen geneesmiddelen
2. verbandmiddelenfabrieken
Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
Parfumerie- en cosmeticafabrieken
Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken
Lijm- en plakmiddelenfabrieken:
1. zonder dierlijke grondstoffen
2. met dierlijke grondstoffen
Fotochemische productenfabrieken
Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken
Overige chemische productenfabrieken n.e.g.
Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken

2412
2413

2414.1

2414.2

2415
2416
242

243
2441

2442

2451
2452
2461
2462

2464
2466
247
25

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER
EN KUNSTSTOF

2511
2512

Rubberbandenfabrieken
Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
1. vloeropp. < 100 m²
2. vloeropp. > 100 m²

blz. 4

CAT
2
2
1

5.3
6
3.2
4.2
4.2

5.2
5.1
5.1
4.1
4.2
5.3
4.2
5.3
4.1
4.2
4.2
5.1
5.1
5.2
5.3
5.1
4.2
4.2
5.1
3.1
2
4.2
4.2
5.3
3.2
5.1
3.2
3.1
4.1
4.2

4.2
3.1
4.1
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SBI-CODE
2513
252

OMSCHRIJVING
Rubber-artikelenfabrieken
Kunststofverwerkende bedrijven:
1. zonder fenolharsen
2. met fenolharsen
3. productie van verpakkingsmaterialen en assemblage van
kunststofbouwmaterialen

26

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-,
KALK- EN GIPSPRODUCTEN

261

Glasfabrieken:
1. glas en glasproducten, p.c. < 5.000 t/j
2. glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 t/j
3. glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j
4. glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 t/j
Glasbewerkingsbedrijven
Aardewerkfabrieken:
1. vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW
2. vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW
Baksteen- en baksteenelementenfabrieken
Dakpannenfabrieken
Cementfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Kalkfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Gipsfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Betonwarenfabrieken:
1. zonder persen, triltafels en bekistingtrillers
2. met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c.< 100 t/d
3. met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 t/d
Kalkzandsteenfabrieken:
1. p.c. < 100.000 t/j
2. p.c. >= 100.000 t/j
Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken
Betonmortelcentrales:
1. p.c. < 100 t/u
2. p.c. >= 100 t/u
Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:
1. p.c. < 100 t/d
2. p.c. >= 100 t/d
Natuursteenbewerkingsbedrijven:
2
1. zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m
2. Zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m2
3. met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 t/j
4. met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 t/j
Slijp- en polijstmiddelen fabrieken
Bitumineuze materialenfabrieken:
1. p.c. < 100 t/u
2. p.c. >= 100 t/u
Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):
1. steenwol, p.c. >= 5.000 t/j
2. overige isolatiematerialen
Minerale productenfabrieken n.e.g.
0. Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur
1. Asfaltcentrales: p.c.>= 100 ton/uur

2615
262, 263

264
2651

2652

2653

2661.1

2661.2

2662
2663, 2664

2665, 2666

267

2681
2682

blz. 5
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3.2
4.2
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5.1
3.1
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

27

VERVAARDIGING VAN METALEN

271

Ruwijzer- en staalfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j
2. p.c. >= 1.000 t/j
IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Non-ferro-metaalfabrieken:
1. p.c. < 1.000 t/j
2. p.c. >= 1.000 t/j
Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:
1. p.c. < 4.000 t/j
2. p.c. >= 4.000 t/j
Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:
1. p.c. < 4.000 t/j
2. p.c >=4.000 t/j

272

273
273
273
274

2751, 2752

2753, 2754

28

VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL
(EXCLUSIEF MACHINES/TRANSPORTMIDELEN)

281

Constructiewerkplaatsen:
1. gesloten gebouw
1a. gesloten gebouw, p.o. <200 m2
2. in open lucht, p.o. < 2.000 m²
3. in open lucht, p.o. >= 2.000 m²
Tank- en reservoirbouwbedrijven:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels
Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.
Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:
1. algemeen
2. scoperen (opspuiten van zink)
3. thermisch verzinken
4. thermisch vertinnen
5. mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
6. anodiseren, eloxeren
7. chemische oppervlaktebehandeling
8. emailleren
9. galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)
10. stralen
11. metaalharden
12. lakspuiten en moffelen
Overige metaalbewerkende industrie
Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200 m2
Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.
2
Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.: inpandig, p.o. <200 m

2821

2822, 2830
284
2851

2852
287

blz. 6
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5.2
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5.1
5.3
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4.2
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5.1
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5.1
4.2
5.1
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SBI-CODE

OMSCHRIJVING

29

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29
29
29
29

Machine- en apparatenfabrieken:
1. p.o. < 2.000 m²
2. p.o. >= 2.000 m²
3. met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW

30

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

Kantoormachines- en computerfabrieken

31

VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRONISCHE MACHINES,
APPARATEN EN BENODIGDHEDEN

311
312
313
314
315
316
3162

Elektromotoren- en generatorenfabrieken
Schakel- en installatiemateriaalfabrieken
Elektrische draad- en kabelfabrieken
Accumulatoren- en batterijenfabrieken
Lampenfabrieken
Elektrotechnische industrie n.e.g.
Koolelektrodenfabrieken

32

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-,
TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDHEDEN

321 t/m 323

Vervaardiging van audio-, video- en
telecom-apparatuur e.d.
Fabrieken voor gedrukte bedrading

3210
33

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE
APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33

Fabrieken voor medische apparaten en instrumenten, e.d.

34

VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS
EN OPLEGGERS

341

Autofabrieken en assemblagebedrijven
1. p.o. < 10.000 m²
2. p.o. >= 10.000 m²
Carrosseriefabrieken
Aanhangwagen- en opleggerfabrieken
Auto-onderdelenfabrieken

3420.1
3420.2
343
35

VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN
(EXCLUSIEF AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
1. houten schepen
2. kunststof schepen
3. metalen schepen < 25 m
4. metalen schepen >= 25m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW
Scheepssloperijen
Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:
1. algemeen
2. met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW
Vliegtuigbouw- en -reparatiebedrijven:
1. zonder proefdraaien motoren
2. met proefdraaien motoren
Rijwiel- en motorrijwielfabrieken

3511
352

353

354

blz. 7

CAT

3.2
4.1
4.2

3.1

4.1
4.1
4.1
3.2
4.2
2
6

3.1
3.1

2

4.1
4.2
4.1
4.1
3.2

3.1
3.2
4.1
5.1
5.2
3.2
4.2
4.1
5.3
3.2
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355

Transportmiddelenindustrie n.e.g.

36

VERVAARDIGING VAN MEUBELS; VERVAARDIGING VAN OVERIGE
GOEDEREN N.E.G.

361
362
363
364
365
366
366

1. Meubelfabrieken
2. Meubelstoffeerderijen b.o.< 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sportartikelenfabrieken
Speelgoedartikelenfabrieken
Sociale werkvoorziening
Vervaardiging van overige goederen n.e.g.

37

VOORBEREIDING TOT RECYCLING

371
372

Metaal- en autoschredders
Puinbrekerijen en -malerijen:
1. v.c. < 100.000 t/j
2. v.c. >= 100.000 t/j
Rubberregeneratiebedrijven
Afvalscheidingsinstallaties

40

PRODUKTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELECTRICITEIT, AARDGAS,
STOOM EN WARM WATER

40

Elektriciteitsproduktiebedrijven (vermogen >= 50 MWe)
1. Kolengestookt (incl. meestook biomassa), thermisch vermogen > 75
MWth
2. Oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth
3. Gasgestookt (incl. bijstook biomassa), terhmisch vergogen > 75 MWth, in
4. kerncentrales met koeltorens
5. warmte-kracht-installaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth
Bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 Mwe:
1. covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib GFT en
reststromen voedingsindustrie
2. vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa
Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
1. < 10 MVA
2. 10 - 100 MVA
3. 100 - 200 MVA
4. 200 - 1000 MVA
5. >= 1000 MVA
Gasdistributiebedrijven:
1. gascompressorstations vermogen < 100 MW
2. gascompressorstations vermogen >= 100 MW
3. gas: reduceer-, compressor-, meet- en reglinst. Cat. A
4. gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C
5. gasontvang- en -verdeelstations, categorie D
Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
1. stadsverwarming
2. blokverwarming
Windmolens:
1. wiekdiameter 20 m
2. wiekdiameter 30 m
3. wiekdiameter 50 m
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CAT
3.2

3.2
1
2
2
3.1
3.1
2
3.1

5.1
4.2
5.2
4.2
4.2

5.2
5.1
5.1
6
5.1

3.2
3.2
2
3.1
3.2
4.2
5.2
4.2
5.1
1
2
3.1
3.2
2
3.2
4.1
4.2
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41

WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41

Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:
1. met chloorgas
2. bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling
Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
1. < 1 MW
2. 1 - 15 MW
3. >= 15 MW

45

blz. 9

CAT

5.3
3.1
2
3.2
4.2

BOUWNIJVERHEID
Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2000 m2

3.2

Bouwbedrijven algemeen: b.o. < = 2000 m2

3.1

Aannemersbedrijven met werkplaat: b.o. > 1000 m

2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. < 1000 m2
50

HANDEL IN EN REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS

501, 502, 504
502
5020.4

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
Groothandel in vrachtauto's (incl. import)
Autoplaatwerkerijen
Autobeklederijen
Autospuitinrichtingen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
Benzineservicestations:
1. met LPG > 1000 m3/jr
2. met LPG< 1000 m3/jr
3. zonder LPG

5020.5
503, 504
505

51

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511
5121

Handelsbemiddeling (kantoren)
Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders
Groothandel in akkerbouwprocukten en veevoeders met een
verwerkingscapaciteit >= 500 ton/uur
Groothandel in bloemen en planten
Groothandel in levende dieren
Groothandel in huiden, vellen en leder
Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen
Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën
Groothandel in dranken
Groothandel in tabaksproducten
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
Groothandel in overige consumentenartikelen
Groothandel in vuurwerk en munitie:
1. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton
2. consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 toto 50 ton
3. professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats < 750 kg ( en
> 25 kg theatervuurwerk)
4. professioneel vuurwerk, netto expl. massa per bewaarplaats 750 kg tot 6
ton
5. munitie
Groothandel in vaste brandstoffen:
1. klein, lokaal verzorgingsgebied
2. kolenterminal, opslag opp. >= 2.000 m²
Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5122
5123
5124
5125, 5131
5132, 5133
5134
5135
5136
5137
5138, 5139
514
5148.7
5148.7

5151.1

5151.2

3.1
2

2
3.2
3.2
1
3.1
2
2
4.1
3.1
2

1
3.1
4.2
2
3.2
3.1
3.1
3.1
2
2
2
2
2
2
2
3.1
5.1
5.3
2
3.1
5.1
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517

1. vloeistoffen, o.c. < 100.000 m³
2. vloeistoffen, o.c. >= 100.000 m³
3. tot vloeistof verdichte gassen
Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen)
Groothandel in metaalertsen:
1. opslag opp. < 2.000 m²
2. opslag opp. >= 2.000 m²
Groothandel in metalen en -halffabrikaten
2
1. algemeen b.o. > 2000 m
2. algemeen b.o. < = 2000 m2
Zand en grind:
1. algemeen: b.o. > 200 m2
2. algemeen : b.o. < = 200 m2
Groothandel in hout en bouwmaterialen
1. algemeen: b.o. > 2000 m2
2. algemeen: b.o. <= 2000 m2
Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur
1. algemeen: b.o. > 2000 m2
2. algemeen: b.o. <= 2000 m2
Groothandel in chemische producten
Groothandel in overige intermediaire goederen
Autosloperijen: b.o. > 1000 m2
Autosloperijen : b.o. < = 1000 m2
Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m2
Overige groothandel in afval en schoot : b.o. < = 1000 m2
Groothandel in machines en apparaten
1. machines voor de bouwnijverheid
2. overige
Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)

60

VERVOER OVER LAND

6021.1
6022
6023

6024
603

Bus-, tram- en metrostations en -remises
Taxibedrijven, taxistandplaatsen
Touringcarbedrijven
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000
m2
Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. <= 1000
m2
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

61, 62

VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

61, 62

Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

63

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1

Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:
1. containers
2. stukgoederen
3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m²
4. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u
5. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m²
6. olie, LPG, e.d.
7. tankercleaning
Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:
1. containers
2. stukgoederen
3. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m²

5151.3
5152.1

5152.2 /.3
5153
5153
5153.4
5153.4
5153.4
5154

5154

5155.1
5156
5157
5157.2 /.3
5162

6024

6311.2
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3.2
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2

3.2
2
3.2
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3.1
2

1
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6312
6321
6321
6322, 6323
6323
6323
623
634

4. ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. >= 2.000 m²
5. granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u
6. granen of meelsoorten, v.c. >= 500 t/u
7. steenkool, opslagopp. < 2.000 m²
8. steenkool, opslagopp. >= 2.000 m²
9. olie, LPG, e.d.
10. tankercleaning
Veem- en pakhuisbedrijven, koelhuizen
1. Autoparkeerterreinen, parkeergarages
2. Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)
Overige dienstverlening t.b.v. het vervoer (kantoren)
A. luchthavens
B. Helicopterlandplaatsen
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)

64

POST EN TELECOMMUNICATIE

641
642
642

Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
Zendinstallaties:

642
642
642

1. LG en MG, zendervermogen < 100 kw (bij groter vermogen: onderzoek!)
2. FM en TV
3. GSM en UMTS-steunzenders

71

VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES,
ANDERE ROERENDE GOEDEREN

711
712
713
714

Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

72

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72
72

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
Switchhouses

74

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
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CAT
5.2
4.2
5.1
4.2
5.1
5.2
4.2
3.1
2
3.2
1
6
5.1
1
1

2
1

3.2
1
1

2
3.1
3.1
2

1
2

1
74
747
7481.3
7484.3
7484.4

Overige zakelijke diensverlening: kantoren
Reinigingsbedrijven voor gebouwen
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor landbouw- en visserijproducten
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.

90

MILIEUDIENSTVERLENING

9001

RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinetanks:
1. < 100.000 i.e.
2. 100.000 - 300.000 i.e.
3. >= 300.000 i.e.
Rioolgemalen
Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.
Gemeentewerven (afval-inzameldepots)
Vuiloverslagstations
Afvalverwerkingsbedrijven:
1. mestverwerking/korrelfabrieken
2. kabelbranderijen
3. verwerking radio-actief afval

9002.1

9002.2

3.1
2
4.1
1

4.1
4.2
5.1
2
3.1
3.1
4.2
5.1
3.2
6
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4. pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)
5. oplosmiddelterugwinning
6. afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW
7. verwerking fotochemisch en galvano-afval
Vuilstortplaatsen
Composteerbedrijven:
1. niet belucht v.c. < 5.000 ton/jr
2. niet belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jr.
3. belucht v.c. < 20.000 ton/jr
4. belucht v.c. > 20.000 ton/jr
5. GFT in gesloten gebouw

93

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

Wasserijen en strijkinrichtingen
Tapijtreinigingsbedrijven
Chemische wasserijen en ververijen
Wasverzendinrichtingen
Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
Fitnesscentra, badhuizen en saunabaden
Dierenasiels en -pensions
Persoonlijke dienstverlening n.e.g.,
exclusief bordelen, prostituees en sexclubs

9301.2
9301.3
9302
9304
9305

Afkortingen:
cat. categorie
o.c. opslagcapaciteit
v.c. verwerkingscapaciteit
p.c. productiecapaciteit
p.o. productieoppervlak
e.d. en dergelijke
n.e.g. niet elders genoemd
t
ton
kl.
klasse
u
uur
d
dag
w
week
j
jaar
=
is gelijk aan
<
kleiner dan
>
groter dan
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4.1

3.1
3.1
2
2
1
1
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BIJLAGE 3
Van toepassing zijnde bestemming na
wijziging naar ‘Wonen - 2’

1

Wonen
1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen - 2’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen al dan niet in combinatie met ruimte voor een
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, zoals genoemd in bijlage 1;
b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij woonhuizen;
c.
het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting vanwege
het industrieterrein op geluidsgevoelige objecten, ter plaatse
van de aanduiding “geluidzone - industrie”;
met daaraan ondergeschikt:
d. wegen en paden;
e. groenvoorzieningen;
f. water;
met de daarbijbehorende:
g. tuinen, erven en terreinen;
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.2 Bouwregels
1.2.1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende
regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
c. per bouwvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw worden gebouwd;
d. een hoofdgebouw zal vrijstaand worden gebouwd;
e. de afmetingen van een hoofdgebouw zullen de bestaande afmetingen bedragen, zoals die zijn weergegeven in bijlage 4 bij
deze regels, waarbij de bestaande afmetingen met ten hoogste 10% mogen worden verlaagd, tenzij het de bestaande
dakhelling betreft, in welk geval de bestaande dakhelling met
ten hoogste 5º mag worden verlaagd dan wel verhoogd.
1.2.2. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen bij woonhuizen gelden de volgende regels:
a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen
ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van
het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij de bestaande gezamenlijke oppervlakte meer bedraagt, in welk geval de gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de bestaande gezamenlijke oppervlakte
zal bedragen;
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c. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, de
aangebouwde bijgebouwen en de aangebouwde overkappingen zal, met inachtneming van het gestelde onder b, ten
hoogste 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw bedragen;
d. de goothoogte van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een
overkapping zal ten hoogste 4,00 m bedragen, tenzij de bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen;
e. de dakhelling van een aan- of uitbouw, een bijgebouw of een
overkapping zal ten hoogste 60° bedragen.
1.2.3. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
a. de oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal, voorzover gebouwd vóór de naar de weg gekeerde
gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan,
ten hoogste 2 m² bedragen;
b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte
van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde
daarvan, ten hoogste 2,00 m zal bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
1.3 Nadere eisen
Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van een goede woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen
stellen aan:
- de plaats en de afmetingen van de bebouwing.
1.4 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing
verlenen van:
a. het bepaalde in lid 1.2.2. sub b en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten
hoogste 150 m², mits:
1. er voor de vergroting van aan- en uitbouwen, bijgebouwen
en overkappingen sprake is van:
- een aantoonbare behoefte vanuit de in de bestemming
toegelaten functies; en/of
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-

een situatie waarin de vergroting van het hoofdgebouw
afgewezen moet worden gelet op de hoofdvorm van
het hoofdgebouw en de ruimtelijke waarde daarvan
voor het straat- en bebouwingsbeeld en de landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden;
2. bij een vergroting ten behoeve van de woonfunctie (bijvoorbeeld extra woonruimte op de begane grond voor
(een) gehandicapte(n)) aantoonbaar is dat het gebruik van
de uitbreiding voor langere termijn gekoppeld blijft aan de
woonfunctie;
3. er sprake is van een goede verhouding tot het hoofdgebouw en het erf.
b. het bepaalde in lid 1.2.2. sub b en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten
hoogste 200 m² en/of meer bedraagt van 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw, mits:
1. het hoofdgebouw een beschermd beeldbepalend pand betreft;
2. vergroting van het hoofdgebouw niet kan worden toegestaan;
3. bij een vergroting ten behoeve van de woonfunctie aantoonbaar is dat het gebruik van de uitbreiding voor langere
termijn gekoppeld blijft aan de woonfunctie;
4. er sprake is van een goede verhouding tot het hoofdgebouw en het erf;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het bebouwingsbeeld.
1.5 Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met een aan-huisverbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige
activiteit, zodanig dat de bedrijfsvloeroppervlakte:
1. meer bedraagt dan 30% van de vloeroppervlakte van de
begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en
uitbouwen en bijgebouwen op het bouwperceel; of
2. meer bedraagt dan 50 m²;
b. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning;
c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van de
uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep dan wel een
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, met uitzondering van
voor de bedrijvigheid ondersteunende functies, zoals opslag;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor buitenopslag
ten behoeve van de uitoefening van een aan-huis-verbonden
beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
e. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor bewoning;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de
uitoefening van detailhandel;
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g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van
agrarische bedrijfsactiviteiten;
i. het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijdbak
met de daarbijbehorende bouwwerken;
j. het gebruik van een woonhuis voor meer dan één woning.
1.6 Ontheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en Wethouders kunnen, mits geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, ontheffing verlenen van:
a. het bepaalde in lid 1.5 sub c en toestaan dat ten behoeve van
het behoud en/of het herstel van de landschappelijke, cultuurhistorische en/of beeldbepalende waarden van het boerderijpand, een woonhuis wordt gebruikt voor meer dan één woning, mits:
1. de oppervlakte van de ruimtes ten behoeve van een woning na de splitsing minimaal 100 m² zal bedragen;
2. het bestaande hoofdgebouw niet wordt vergroot;
3. er voldoende parkeergelegenheid op het bijbehorende erf
wordt aangelegd;
4. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
5. de geluidsbelasting van de geluidsgevoelige objecten niet
hoger is dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde
of een vastgestelde hogere waarde;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. het bepaalde in lid 1.5. sub e en toestaan dat een vrijstaand
bijgebouw wordt gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits:
1. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
2. er sprake blijft van één huishouding;
3. de oppervlakte van het bijgebouw ten behoeve van mantelzorg ten hoogste 50 m² per bouwperceel bedraagt;
4. het gebruik van het bijgebouw als afhankelijke woonruimte
geen onevenredige afbreuk doet aan de woonsituatie, de
milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, waaronder die van omwonenden en
aangrenzende (agrarische) bedrijven;
c. het bepaalde in lid 1.5. sub f en toestaan dat gronden en gebouwen worden gebruikt voor de uitoefening van productiegebonden detailhandel, mits:
1. de bruto verkoopvloeroppervlakte ten hoogste 10% van de
gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen, met een
maximum van 50 m², mag bedragen;
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2. de functie vanuit de bestaande bebouwing moet worden
uitgeoefend;
3. er sprake is van verkoop van bedrijfs-/streekeigen producten, die ter plaatse of in de streek worden bereid, verwerkt
en/of toegepast, met een lokaal verzorgingsgebied;
4. de functie geen onevenredige invloed heeft op het winkelapparaat in de diverse kernen;
d. het bepaalde in lid 1.5. sub g en toestaan dat gronden en
bouwwerken, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak,
worden gebruikt voor consumptieverkooppunten, mits:
1. er voldoende gelegenheid is voor het stallen van fietsen
en/of auto’s;
2. het verkooppunt wordt gevestigd in een bestaand gebouw
en de verkoopvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 10
m²;
e. het bepaalde in lid 1.5. sub g en toestaan dat gronden en
bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt
voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning, mits:
1. de gezamenlijke logiesvloeroppervlakte niet meer bedraagt
dan 30% van de vloeroppervlakte van de begane grond
van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en
aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel, met een
maximum van 50 m²;
2. de ruimtes voor logiesverstrekking niet in vrijstaande bijgebouwen worden ondergebracht;
3. de logiesverstrekking gekoppeld is aan het gebruik van
een hoofdgebouw en daaraan ondergeschikt is;
4. er voldoende gelegenheid is voor parkeren;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
f.

het bepaalde in lid 1.5. sub i en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, worden gebruikt
voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen hobbymatig gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd;
2. er vanwege de paardrijdbak geen hinder (geur, geluid, licht
en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen
van derden (minimale afstand 30 m tot de woonbestemmingsgrens).

BIJLAGE 4
Afmetingen hoofdgebouwen t.b.v.
bestemming Wonen - 2 (bijlage 3)
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BIJLAGE 2
Archeologie
(3 rapportages de Steekproef

BIJLAGE 3
Ecologie
(2 rapportages van A&W, 2005
en 2007)
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ëççêíÉåI=~ä=å~~ê=ÖÉä~åÖ=Üìå=òÉäÇò~~ãÜÉáÇ=çÑ=ëí~íìëI=ÄÉëÅÜÉêãÇ=ïçêÇÉå=Çççê=ÇÉòÉ=ïÉíK=lçâ=
ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=çåÇÉê=ÇÉ=bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàåÉå=òáàå=ÜáÉêáå=çéÖÉåçãÉåK=aÉ=ÖÉåçÉãÇÉ=
ïÉíÖÉîáåÖ=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=îççê=åáÉìïÉ=éä~ååÉå=Éå=çåíïáââÉäáåÖÉå=ÉÉå=íçÉíëáåÖ=åççÇò~âÉäáàâ=áë=
çÑ=ÇÉòÉ=ÖÉÉå=ëÅÜ~ÇÉ=ÄÉêçââÉåÉå=~~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=çÑ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåK=få=_áàä~ÖÉ=
N=ëí~~í=ÉÉå=ë~ãÉåî~ííáåÖ=î~å=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ïÉíÖÉîáåÖK=
=
mÉê=N=à~åì~êá=OMMR=áë=ÇÉ=åáÉìïÉ=^äÖÉãÉåÉ=j~~íêÉÖÉä=î~å=_Éëíììê=E^jî_F=Äáà=ÇÉ=cäçê~J=Éå=
Ñ~ìå~ïÉí=áå=ïÉêâáåÖ=ÖÉíêÉÇÉåK=aÉòÉ=^jî_=ÄÉé~~äí=ÜÉí=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉ=î~å=áåÜÉÉãëÉ=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉå= Éå= ÇáÉêÉåK= aÉ= ã~~íêÉÖÉä= çåÇÉêëÅÜÉáÇí= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå= EòáÉ=
_áàä~ÖÉ=fF=Éå=ÇêáÉ=Å~íÉÖçêáÉØå=î~å=ëççêíÉåW=
NK ëççêíÉå=ï~~êîççê=îêáàëíÉääáåÖ=ÖÉäÇí=EäáÅÜí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåFX=
OK ëççêíÉå= ï~~êîççê= îêáàëíÉääáåÖ= ÖÉäÇíI= ãáíë= ~~åíççåÄ~~ê= ïçêÇí= ÖÉïÉêâí= ÅçåÑçêã= ÉÉå=
ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=EãáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåFX=
PK ëççêíÉå=ï~~êîççê=çåíÜÉÑÑáåÖ=ãçÉí=ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇ=Eòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåFK=
=
aÉ=ÉÉêëíÉ=Å~íÉÖçêáÉ=ÖÉäÇí=îççê=ÉÉå=~~åí~ä=ÄÉëÅÜÉêãÇÉI=ã~~ê=~äÖÉãÉÉå=îççêâçãÉåÇÉ=éä~åíÉåJ=
Éå=ÇáÉêëççêíÉå=Eòç~äë=wï~åÉÄäçÉãI=_çëãìáëI=_ìåòáåÖI=_êìáåÉ=âáââÉêFI=îçäÖÉåë=í~ÄÉä=N=Äáà=ÇÉ=
^jî_K==
=
aÉ=íïÉÉÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=ÖÉäÇí=îççê=ÄêçÉÇîçÖÉäë=Éå=ÉÉå=~~åí~ä=~åÇÉêÉ=ëççêíÉåI=îÉêãÉäÇ=áå=í~ÄÉä=O=
Äáà= ÇÉ= ^jî_K= aÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= îççê= ÇÉòÉ= ëççêíÉå= ãçÉí= ÉÉå= ëÉÅíçê= çÑ= çåÇÉêåÉãÉê= òÉäÑ=
çéëíÉääÉå= Éå= íÉê= ÖçÉÇâÉìêáåÖ= îççêäÉÖÖÉå= Äáà= ÇÉ= ãáåáëíÉê= î~å= k~íììê= Éå= sçÉÇëÉäâï~äáíÉáí=
EiksFK=
=
aÉ=ëççêíÉå=î~å=ÇÉ=ÇÉêÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=ëí~~å=áå=í~ÄÉä=P=Äáà=ÇÉ=^jî_K=aÉòÉ=í~ÄÉä=ÄÉî~í=ççâ=~ääÉ=
ëççêíÉå= ÇáÉ= çé= Äáàä~ÖÉ= fs= î~å= ÇÉ= e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= ëí~~åK= aÉ= çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö= ïçêÇí=
ÖÉíçÉíëí=~~å=ÇêáÉ=ÅêáíÉêá~W==
NK Éê=áë=ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=áå=çÑ=Äáà=ÇÉ=ïÉí=ÖÉåçÉãÇ=ÄÉä~åÖX=
OK Éê=áë=ÖÉÉå=~äíÉêå~íáÉÑX=
PK ÇÉ=áåÖêÉÉé=ÇçÉí=ÖÉÉå=~ÑÄêÉìâ=~~å=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëççêíK=
=
^~å=~ääÉ=ÇêáÉ=ÇÉ=ÅêáíÉêá~=ãçÉí=îçäÇ~~å=òáàåK=aÉòÉ=ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=íçÉíë=áë=ççâ=åçÇáÖ=Äáà=ãçÖÉäáàâÉ=
îÉêëíçêáåÖ=î~å=îçÖÉäë=áå=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉåK=
pí~íìë=î~å=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=
pí~íìë=î~å=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=
aÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=ÖÉÉÑí=ÉÉå=ÄÉÉäÇ=î~å=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=âï~äáíÉáíÉå=Éå=î~å=ÇÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=
î~å= ÇÉ= ÖÉéä~åÇÉ= áåÖêÉéÉåK= eáÉêå~= îáåÇí= ÉÉå= íçÉíëáåÖ= éä~~íë= ~~å= ÇÉ= ÄÉé~äáåÖÉå= áå= ÇÉ=
ÖÉåçÉãÇÉ=êÉÖÉäÖÉîáåÖK=pçãë=ÜÉÉÑí=ÉÉå=éä~å=çÑ=éêçàÉÅí=ÉÅçäçÖáëÅÜ=ÖÉòáÉå=ïÉä=ÉÑÑÉÅíÉåI=ã~~ê=
äÉáÇí= ÜÉí= åáÉí= íçí= çîÉêíêÉÇáåÖ= î~å= ÇÉ= îÉêÄçÇëÄÉé~äáåÖÉå= áå= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíK= få= ÉÉå=
ÇÉêÖÉäáàâ= ÖÉî~ä= ëíìáí= ÉÉå= éêçàÉÅí= åáÉí= çé= ïÉííÉäáàâÉ= ÄÉòï~êÉåI= íÉêïáàä= Éê= íçÅÜ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=
ï~~êÇÉå=Äáà=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=îÉêäçêÉå=âìååÉå=Ö~~åK=aÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=Éå=~åÇÉêÉ=êÉäÉî~åíÉ=çîÉêÜÉÇÉå=
ãçÉíÉå=Ç~å=ÉÉå=ÉáÖÉå=~ÑïÉÖáåÖ=ã~âÉå=çîÉê=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=éä~ååÉåI=ï~~êÄáà=ÇÉ=cäçê~J=Éå=
Ñ~ìå~ïÉí= Éå= bìêçéÉëÉ= êáÅÜíäáàåÉå= å~íììêÖÉêáÅÜíÉ= â~ÇÉêë= òáàå= ï~~êãÉÉ= êÉâÉåáåÖ= ÖÉÜçìÇÉå=
ãçÉí= ïçêÇÉåK= ^äë= çîÉêíêÉÇáåÖ= î~å= îÉêÄçÇëÄÉé~äáåÖÉå= éä~~íëîáåÇíI= ÇáÉåÉå= ¨¨å= çÑ= ãÉÉê=
ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉë=íÉ=ïçêÇÉå=áåÖÉÇáÉåÇ=çÑ=çåíÜÉÑÑáåÖÉå=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=~~åÖÉîê~~ÖÇ=íÉ=
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ïçêÇÉå= Äáà= ÇÉ= aáÉåëí= oÉÖÉäáåÖÉå= î~å= ÜÉí= ãáåáëíÉêáÉ= î~å= i~åÇÄçìïI= k~íììê= Éå=
sçÉÇëÉäâï~äáíÉáíK==
=
^äíÉåÄìêÖ= C= tóãÉåÖ~= éêÉëÉåíÉÉêí= áå= Çáí= ê~ééçêí= ÇÉ= êÉëìäí~íÉå= î~å= ÉÉå= çå~ÑÜ~åâÉäáàâ=
çåÇÉêòçÉâK= eÉí= çåÇÉêòçÉâ= ëéêÉÉâí=òáÅÜ= åáÉí= ìáí= çîÉê=ÇÉ=ïÉåëÉäáàâÜÉáÇ= î~å= ÜÉí= çåÇÉêÜ~îáÖÉ=
éä~å=çÑ=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=çåíïáââÉäáåÖK==
=
^~å=ÇÉòÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=âìååÉå=ÖÉÉå=êÉÅÜíÉå=ïçêÇÉå=çåíäÉÉåÇK=sççê=ÉÉå=éêÉÅáÉòÉ=
ïÉÉêÖ~îÉ=î~å=àìêáÇáëÅÜ=êÉäÉî~åíÉ=íÉâëíÉå=ê~~ÇéäÉÉÖí=ãÉå=ÇÉ=ççêëéêçåâÉäáàâÉ=ìáíÖ~îÉå=î~å=ÇÉ=
ïÉíëíÉâëíÉåK==
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OK sllodbkljbk=mi^kkbk=
sllodbkljbk=mi^kkbk=
OKNK erfafdb=pfqr^qfb=
erfafdb=pfqr^qfb=
páíìÉêáåÖ=Éå=íÉêêÉáåâÉåãÉêâÉå=
páíìÉêáåÖ=Éå=íÉêêÉáåâÉåãÉêâÉå=
aÉ= éä~åäçÅ~íáÉ= f_c= äáÖí= ~~å= ÇÉ= ççëíâ~åí= î~å= eÉÉêÉåîÉÉå= åÉí= íÉå= òìáÇÉå= î~å= ÇÉ= ^TK= eÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=çãî~í=ÉÉå=çééÉêîä~âíÉ=î~å=çåÖÉîÉÉê=ORM=ÜÉÅí~êÉ=Éå=ÄÉëí~~í=áå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=
Äáàå~=ÖÉÜÉÉä=ìáí=Öê~ëä~åÇK=eÉí=Ö~~í=ÜáÉê=çã=ÉÉå=êÉä~íáÉÑ=çéÉå=ïÉáÇÉä~åÇëÅÜ~é=ÇççêëåÉÇÉå=ãÉí=
ëäçíÉåK=få=ÇÉ=ëäçíÉå=òáàå=âÉåãÉêâÉå=î~å=äáÅÜíÉ=âïÉä=î~ëíÖÉëíÉäÇK=eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=äáÖí=çé=ÉÉå=
çîÉêÖ~åÖ=î~å=îÉÉåÖêçåÇ=áå=ÜÉí=òìáÇÉå=å~~ê=ÇÉ=ò~åÇÖêçåÇÉå=áå=ÜÉí=åççêÇÉåK=^~å=ÇÉ=ïÉëíâ~åí=
î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉîáåÇí=òáÅÜ=ÉÉå=éçéìäáÉêÉå~~åéä~åíK=få=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=äáÖí=ÉÉå=ÄçÉêÇÉêáàK=
fåêáÅÜíáåÖëéä~ååÉå=
fåêáÅÜíáåÖëéä~ååÉå=
eÉí= f_c= ïçêÇí= çãÖÉòÉí= î~å= ÉÉå= ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå= ãÉí= ÉÉå= ÄçîÉåêÉÖáçå~äÉ= ÑìåÅíáÉ= Ç~í= òáÅÜ=
ëéÉÅáÑáÉâ=êáÅÜí=çé=ÖêççíëÅÜ~äáÖÉ=áåíÉêå~íáçå~~ä=çéÉêÉêÉåÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=å~~ê=ÉÉå=íÉêêÉáå=Ç~í=òáÅÜ=
êáÅÜí=çé=ÇÉ=ëÉÖãÉåíÉå=íê~åëéçêí=Éå=ÇáëíêáÄìíáÉ=Éå=ãçÇÉêå=ÖÉãÉåÖÇK=få=ÑáÖììê=N=ïçêÇí=ÉÉå=
çîÉêòáÅÜí=ÖÉÖÉîÉå=î~å=ÇÉ=ÖäçÄ~äÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=íÉêêÉáåK=eáÉêìáí=Ääáàâí=Ç~í=Éê=ëéê~âÉ=áë=î~å=
ÉÉå=ï~íÉêêáàâÉ=çéòÉí=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáåK=aÉ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=~~åïÉòáÖÉ=ÄçÉêÇÉêáà=Éå=
çìÇÉ=ÉêîÉå=îÉêÇïáàåÉå=Äáà=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=
=

=
cáÖììê=NK=
cáÖììê=NK=
lîÉêòáÅÜí=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=ÖÉÄáÉÇ=Eòï~êí=çãäáàåÇFÉå=ÇÉ=ÖäçÄ~äÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=f_c=íÉêêÉáåK=
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PK _bp`ebojab=db_fbabk
_bp`ebojab=db_fbabk=
ebojab=db_fbabk=
^äÖÉãÉÉå=
^äÖÉãÉÉå=
aÉ=bd=îÉêéäáÅÜí=äáÇëí~íÉåI=ï~~êçåÇÉê=kÉÇÉêä~åÇI=çã=péÉÅá~äÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë=Ep_wÛëF=áå=
ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=sçÖÉäJ=Éå=e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=~~å=íÉ=ïáàòÉåK=aÉòÉ=péÉÅá~äÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë=
ÜÉÄÄÉå= ÉÉå= ÜçÖÉ= ïÉííÉäáàâÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= EïïïKãáåäåîKåäLå~íìê~OMMMFK= aÉ= sçÖÉäêáÅÜíäáàå=
êáÅÜí=òáÅÜ=çé=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=áå=ÜÉí=ïáäÇ=äÉîÉåÇÉ=îçÖÉäëççêíÉå=Éå=çé=ÇÉ=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=
î~å=Üìå=äÉÉÑÖÉÄáÉÇÉåK=aÉ=e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=ÄÉëÅÜÉêãí=ëéÉÅá~äÉ=Ü~Äáí~ííóéÉå=ÉîÉå~äë=ÄáàòçåÇÉêÉ=
Éå=òÉäÇò~ãÉ=ëççêíÉå=éä~åíÉå=Éå=ÇáÉêÉåK==
=
k~~ëí= ÇÉ= p_w…ë= òáàå= Éê= ~åÇÉêÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= å~íììêÖÉÄáÉÇÉå= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÄáååÉå= ÇÉ=
bÅçäçÖáëÅÜÉ= ÜççÑÇëíêìÅíììêI= ÄÉëÅÜÉêãÇ= Çççê= ÇÉ= k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖïÉí= EkÄJïÉíF= çÑ= Çççê=
ÜÉí= ÄÉëíÉããáåÖëéä~å= ÄìáíÉåÖÉÄáÉÇK= aáí= ÜççÑÇëíìâ= ÖÉÉÑí= ~~å= çÑ= Éê= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= êÉä~íáÉë= òáàå=
íìëëÉå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=çãäáÖÖÉåÇÉ=å~íììêÖÉÄáÉÇÉå=EÚÉñíÉêåÉ=ïÉêâáåÖÛFK==
bñíÉêåÉ=ïÉêâáåÖ=
bñíÉêåÉ=ïÉêâáåÖ=
lîÉêÜÉÇÉå=ÇáÉåÉå=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=p_wÛë=íÉ=ï~~êÄçêÖÉåK=aÉòÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=òáàå=~~åÖÉïÉòÉå=
ïÉÖÉåë= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÄÉé~~äÇÉ= òÉäÇò~ãÉ= Éå= âïÉíëÄ~êÉ= ëççêíÉå= Éå= Ü~Äáí~ííóéÉå= EÇÉ=
òçÖÉå~~ãÇ= Úâï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ= ï~~êÇÉåÛFK= aÉ= âï~äáíÉáí= áë= ãÉÇÉ= ~ÑÜ~åâÉäáàâ= î~å= ÇÉ= êìáãÉ=
çãÖÉîáåÖK= t~ååÉÉê= çé= âçêíÉ= ~Ñëí~åÇ= ÉÉå= åáÉìïÉ= çåíïáââÉäáåÖ= ïçêÇí= ÖÉéä~åÇ= ÇáÉ= ÉÉå=
åÉÖ~íáÉÑ= ÉÑÑÉÅí= çé= ÇÉ= âï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ= ï~~êÇÉå= ãÉí= òáÅÜ= ãÉÉÄêÉåÖíI= áë= ëéê~âÉ= î~å= ÚÉñíÉêåÉ=
ïÉêâáåÖÛK= bñíÉêåÉ= ïÉêâáåÖ= íêÉÉÇí= ççâ= çé= ~äë= ëççêíÉå= ï~~êîççê= ÉÉå= p_w= áë= ~~åÖÉïÉòÉå=
EÚâï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ= ëççêíÉåÛF= íÉîÉåë= ÖÉÄêìáâ= ã~âÉå= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= aççê= ÇÉ= êìáãíÉäáàâÉ=
çåíïáââÉäáåÖÉå=â~å=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉÇêÉáÖÇ=ïçêÇÉåK=aÉòÉ=ëáíì~íáÉ=íêÉÉÇí=çé=
~äë=ÉÉå=p_w=áë=~~åÖÉïÉòÉå=ïÉÖÉåë=ÖêçíÉ=~~åí~ääÉå=êìëíÉåÇÉ=Ö~åòÉåI=ÇáÉ=áå=ÜÉí=~~åÖêÉåòÉåÇÉ=
éä~åÖÉÄáÉÇ= ÑçÉê~ÖÉêÉåK= içâ~äÉ= Éå= êÉÖáçå~äÉ= çîÉêÜÉÇÉå= ãçÖÉå= Ç~~êçã= áå=
ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå= ÖÉÉå= çåíïáââÉäáåÖÉå= ãçÖÉäáàâ= ã~âÉå= ÇáÉ= áå= éçíÉåíáÉ= ÉÉå= ÄÉÇêÉáÖáåÖ=
îççê=ÇÉ=p_w…ë=áåÜçìÇÉåK=aáí=ÖÉäÇí=îççê=åáÉìïÉ=çåíïáââÉäáåÖÉåI=ã~~ê=áå=ÄÉÖáåëÉä=ççâ=îççê=
ÄÉëí~~åÇ=ÖÉÄêìáâK==
sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå=
sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå=
eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ã~~âí=ÖÉÉå=ÇÉÉä=ìáí=î~å=ÉÉå=sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇK=eÉí=sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇ=
aÉ= aÉÉäÉå= äáÖí= îáàÑ= âáäçãÉíÉê= íÉå= åççêÇÉå= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= dÉòáÉå= ÇÉ= êÉä~íáÉÑ= ÖêçíÉ=
~Ñëí~åÇ= Éå= ÜÉí= ä~åÇÖÉÄêìáâ= î~å= ÜÉí= íìëëÉåäáÖÖÉåÇÉ= ÖÉÄáÉÇI= ÄÉëí~~å= Éê= ÖÉÉå= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=
êÉä~íáÉë=íìëëÉå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=ÇÉ=p_wK==
e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå=
eÉí= e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇ= aÉ= oçííáÖÉ= jÉÉåíÜÉ= Éå= _ê~åÇÉãÉÉê=äáÖí= çé= íáÉå= âáäçãÉíÉê= íÉå=
òìáÇïÉëíÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=dÉòáÉå=ÇÉ=êÉä~íáÉÑ=ÖêçíÉ=~Ñëí~åÇ=Éå=ÜÉí=ä~åÇÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=
íìëëÉåäáÖÖÉåÇÉ=ÖÉÄáÉÇI=ÄÉëí~~å=Éê=ÖÉÉå=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=êÉä~íáÉë=íìëëÉå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=ÇÉ=p_wK==
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=
aÉ=bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=EbepF=áë=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÜÉí=êáàâëÄÉäÉáÇ=îççê=ÉÉå=åÉíïÉêâ=î~å=
å~íììêÖÉÄáÉÇÉå= Çççê= kÉÇÉêä~åÇK= aÉ= bÅçäçÖáëÅÜÉ= ÜççÑÇëíêìÅíììê= çãî~í= å~íììêêÉëÉêî~íÉåI=
å~íììêçåíïáââÉäáåÖëÖÉÄáÉÇÉå=Éå=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=îÉêÄáåÇáåÖëòçåÉëK=eÉí=ÄÉäÉáÇ=áå=ÇÉòÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=
êáÅÜí= òáÅÜ= çé= ÜÉí= îÉáäáÖëíÉääÉå= Éå= îÉêÖêçíÉå= î~å= ÇÉ= ÄÉëí~~åÇÉ= å~íììêï~~êÇÉå=
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EïïïKãáåäåîKåäLå~íìê~OMMMFK= eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÄÉÜççêí= åáÉí= íçí= ÇÉ= bÅçäçÖáëÅÜÉ=
ÜççÑÇëíêìÅíììêK==
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëëí~íìë=éä~åÖÉÄáÉÇ==
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëëí~íìë=éä~åÖÉÄáÉÇ==
få= çÑ= Äáà= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= äáÖÖÉå= ÖÉÉå= ÖÉÄáÉÇÉå= ÇáÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇ= òáàå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉíK==
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QK _bp`ebojab=plloqbk=
_bp`ebojab=plloqbk=
QKNK ^idbjbbk=
^idbjbbk=
fåäÉáÇáåÖ=
fåäÉáÇáåÖ=
aáí= ÜççÑÇëíìâ= ÄÉëÅÜêáàÑí= ÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= âï~äáíÉáíÉå= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇI= ÖÉÄ~ëÉÉêÇ= çé= ÜÉí=
ìáíÖÉîçÉêÇÉ=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=ãÉá=íçí=~ìÖìëíìë=OMMQI=çîÉêòáÅÜíëïÉêâÉåI=ïÉÄëáíÉëI=
áåÑçêã~íáÉ= î~å= ÇÉêÇÉå= Éå= ~åÇÉêÉ= ÄêçååÉåK= eÉí= çåÇÉêòçÉâ= êáÅÜí= òáÅÜ= çé= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= Éå=
âêáíáëÅÜÉ= ëççêíÉå= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíI= ÄÉÇêÉáÖÇÉ= ëççêíÉå= ÇáÉ= òáàå= çéÖÉåçãÉå= áå= ÇÉ=
oçÇÉ= iáàëíÉå= î~å= kÉÇÉêä~åÇ= Eiks= OMMQF=Éå= ëççêíÉå= ÇáÉ= ÉÉå= áåÇáÅ~íáÉ= ÖÉîÉå= î~å= ÄÉé~~äÇÉ=
ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=âï~äáíÉáíÉåK=få=ÇÉ=ä~~íëíÉ=é~ê~Öê~~Ñ=áë=ÇÉ=áåÑçêã~íáÉ=ë~ãÉåÖÉî~íK==
fåÑçêã~íáÉ=å~íììêäçâÉí=
fåÑçêã~íáÉ=å~íììêäçâÉí=
lã=ÉÉå=ÉÉêëíÉ=áåÇêìâ=íÉ=âêáàÖÉå=î~å=ÇÉ=~~åïÉòáÖÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=éä~åíÉå=Éå=ÇáÉêÉåI=ÇáÉ=îççê=ÇÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ïÉííÉå=Éå=bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàåÉå=î~å=ÄÉä~åÖ=òáàåI=áë=ÜÉí=k~íììêäçâÉí=
ÖÉê~~ÇéäÉÉÖÇ= EïïïKå~íììêäçâÉíKåäFK= eÉí= k~íììêäçâÉí= ÖÉÉÑí= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= î~å= ÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë=
î~å= ÇÉ= m~êíáÅìäáÉêÉ= dÉÖÉîÉåëäÉîÉêÉåÇÉ= lêÖ~åáë~íáÉë= EmdlÛëFI= ÇáÉ= òáàå= îÉêÉåáÖÇ= áå= ÇÉ=
sÉêÉåáÖáåÖ= låÇÉêòçÉâ= cäçê~= C= c~ìå~K= aÉ= ÖÉÖÉîÉåë= òáàå= ïÉÉêÖÉÖÉîÉå= çé=
âáäçãÉíÉêÜçâåáîÉ~ìNK= _áà= ÇÉòÉ= áåÑçêã~íáÉ= ãçÉí= Éê= êÉâÉåáåÖ= ãÉÉ= ÖÉÜçìÇÉå= ïçêÇÉå= Ç~í= ÇÉ=
âáäçãÉíÉêÜçââÉå=ÇÉ=ÖêÉåòÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çîÉêëÅÜêáàÇÉå=Éå=Ç~í=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=EíáÉåí~ääÉåF=
à~êÉå=çìÇ=âìååÉå=òáàåK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=ÇÉ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=ëççêíÉå=ãçÖÉäáàâ=åáÉí=îççêâçãÉå=áå=
ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=tÉä=ÖÉåÉêÉêÉå=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=~~åÇ~ÅÜíëéìåíÉå=îççê=ÜÉí=îÉäÇçåÇÉêòçÉâK=
q~ÄÉä=NK==
q~ÄÉä=NK==
p~ãÉåî~ííÉåÇ=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=Éå=ÄÉÇêÉáÖÇÉ=ëççêíÉå=î~å=éä~åíÉåJ=Éå=ÇáÉêÖêçÉéÉå=ÄáååÉå=
ÉÉå= îáàÑí~ä= âáäçãÉíÉêÜçââÉå= ï~~êáå= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= äáÖíK= cc= Z= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíI= eLsZ=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàåL= sçÖÉäêáÅÜíäáàåI= oi= Z= oçÇÉ= iáàëíÉå= EïïïKå~íììêäçâÉíKåäFK= aÉ= êÉëìäí~íÉå= áå= ÇÉ=
âçäçããÉå=ÖÉîÉå=ÇÉ=ãáåáã~äÉ=Éå=ã~ñáã~äÉ=ï~~êÇÉå=~~åK=
Soortgroep
Vaatplanten
Mossen
Korstmossen
Paddestoelen
Zoogdieren
Broedvogels
Watervogels
Reptielen
Amfibieën
Vissen
Dagvlinders
Nachtvlinders
Libellen
Sprinkhanen
Overige ongewervelden

1

FF
0–5
1-2
0 - 76
0-7
-

H/V
1
-

RL
0–8
0–6
-

Volledigheid
slecht tot goed onderzocht
niet tot matig onderzocht
niet onderzocht
slecht onderzocht
niet tot slecht onderzocht
niet tot goed onderzocht
goed onderzocht
niet tot redelijk onderzocht
niet tot slecht onderzocht
niet tot redelijk onderzocht
niet tot goed onderzocht
niet onderzocht
niet onderzocht
niet onderzocht
niet onderzocht

Kilometerhokken: De kaart van Nederland is door de Topografische Dienst verdeeld in blokken van 1 bij 1 km, de
zogenaamde kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een kilometerhok bestaat uit de coördinaten van de x-as
en de y-as die elkaar in de linker onderhoek van het hok snijden.
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eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=î~äí=ÄáååÉå=îáàÑ=âáäçãÉíÉêÜçââÉåK=q~ÄÉä=N=ä~~í=òáÉåI=Ç~í=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=
ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áå= ÜÉí=â~ÇÉê=î~å= ÇÉ=cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí=ÉÉå=~~åí~ä= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉåJ= Éå=
ÇáÉêëççêíÉå=îççêâçãÉåK=få=ÜÉí=çîÉêòáÅÜí=ëí~~å=éä~åíÉåJ=Éå=îçÖÉäëççêíÉå=î~å=ÇÉ=oçÇÉ=iáàëíK=
lçâ=Ääáàâí=Ç~í=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=çãÖÉîáåÖ=Çççê=ÇÉ=mdlÛë=åáÉí=îçääÉÇáÖ=áë=çåÇÉêòçÅÜí=çé=ÜÉí=
îççêâçãÉå=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåK==
lîÉêòáÅÜíïÉêâÉå=Éå=~åÇÉêÉ=ÄêçååÉå=
lîÉêòáÅÜíïÉêâÉå=Éå=~åÇÉêÉ=ÄêçååÉå=
_ÉÜ~äîÉ= îá~= ÜÉí= k~íììêäçâÉí= â~å= áå= ÉÉå= ~~åí~ä= çîÉêòáÅÜíëïÉêâÉå= Éå= ïÉÄëáíÉë= ïçêÇÉå=
å~ÖÉÖ~~å= ïÉäâÉ= ÄáàòçåÇÉêÉ= éä~åíÉåJ= Éå= ÇáÉêëççêíÉå= Éê= áå= ÇÉ= êìáãÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí=
ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççêâçãÉåK=aÉ=ãÉÉëíÉ=î~å=ÇÉòÉ=ÄêçååÉå=éêÉëÉåíÉêÉå=Üìå=ÖÉÖÉîÉåë=
çé= ììêÜçâåáîÉ~ì= ER= Äáà= R= âáäçãÉíÉêFK= aÉòÉ= ëí~åÇ~~êÇïÉêâÉå= ÄÉî~ííÉå= ÖÉÖÉîÉåë= î~å=
îäÉÉêãìáòÉå=Éå=çîÉêáÖÉ=òççÖÇáÉêÉå=E_êçÉâÜìáòÉå=Éí=~äK=NVVOI=iáãéÉåë=Éí=~äK=NVVTI=aáàâëíê~=
NVVTFI= ÄêçÉÇîçÖÉäë= E_áàäëã~= Éí= ~äK= OMMNI= plslk= sçÖÉäçåÇÉêòçÉâ= kÉÇÉêä~åÇ= OMMOFI=
~ãÑáÄáÉØå=Éå=êÉéíáÉäÉå=E_ÉêÖã~åë=C=wìáÇÉêïáàâ=NVUSI=ïïïKê~îçåKåäFI=îáëëÉå=EÇÉ=káÉ=NVVSI=
ïïïKê~îçåKåäFI= îäáåÇÉêë= Eq~ñ= NVUVI= säáåÇÉêïÉêâÖêçÉé= cêáÉëä~åÇ= C= aÉ= säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖ=
OMMMI=bfp=OMMPF=Éå=äáÄÉääÉå=EkÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉ=OMMOI=bfp=OMMPFK==
sÉäÇçåÇÉêòçÉâ=
sÉäÇçåÇÉêòçÉâ=
k~~ëí=äáíÉê~íììêçåÇÉêòçÉâ=òáàå=ÇÉ=å~íììêï~~êÇÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çåÇÉêòçÅÜí=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=
î~å= îÉäÇçåÇÉêòçÉâK= få= ÇÉ= éÉêáçÇÉ= ãÉá= íçí= ~ìÖìëíìë= îçåÇÉå= åÉÖÉå= ÄÉòçÉâÉå= éä~~íëK= aáí=
çåÇÉêòçÉâ= êáÅÜííÉ= òáÅÜ= çé= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= òÉäÇò~ãÉ= Éå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉåI= îäáåÇÉêëI=
äáÄÉääÉåI= ~ãÑáÄáÉØåI= îáëëÉåI= ï~íÉêâÉîÉêë= Éå= òççÖÇáÉêÉåK= péÉÅá~äÉ= ~~åÇ~ÅÜí= ÖáåÖ= ìáí= å~~ê= ÇÉ=
ÄÉíÉâÉåáë=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççê=ÇÉ=ëíêÉåÖ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=îäÉÉêãìáòÉåK=
=

QKOK sbdbq^qfb=bk=mi^kqbkplloqbk
sbdbq^qfb=bk=mi^kqbkplloqbk=
plloqbk=
eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉëí~~í=îççê=ÜÉí=ÖêççíëíÉ=ÇÉÉä=ìáí=éÉêÅÉäÉå=ãÉí=ëççêíÉå~êã=Öê~ëä~åÇ=ãÉí=áå=
ÜÉí= åççêÇççëíÉå= ÉÉå= ÖêçíÉ= ã~≥ë~ââÉêK= aÉ= Öê~ëä~åÇÉå= ÄÉÜçêÉå= íçí= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ê~~áÖê~ë= Ó=
ÄÉÉãÇÖê~ëïÉáÇÉåI= âÉåãÉêâÉåÇ= îççê=ÉÉå= áåíÉåëáÉÑ=~Öê~êáëÅÜÉ= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÇÉòÉ=éÉêÅÉäÉåK= få=
ÜÉí= òìáÇïÉëíÉå= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= áë= ëéê~âÉ= î~å= ÉÉå= ÉñíÉåëáÉîÉê= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÇÉ=
éÉêÅÉäÉåK= eáÉê=ïçêÇÉå= âêìáÇÉåêáàâÉ=ïáíÄçäÖê~ëä~åÇÉå=Éå= êìáÖÉêÉ= îÉÖÉí~íáÉë= ãÉí= ^ââÉêÇáëíÉä=
~~åÖÉíêçÑÑÉåK=lé=ÇÉ=éÉêÅÉäÉå=âçãÉå=ÖÉÉå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=éä~åíÉå=îççêK=
=
få= ÄÉêãÉå= ~~å= ÇÉ= ïÉëíâ~åí= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÖêçÉáÉå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉå= píÉÉå~åàÉêI=
táäÇÉ= ã~êàçäÉáå= Éå= dê~ëâäçâàÉK= ^åÇÉêÉ= çéî~ääÉåÇÉ= Éå= òÉäÇò~ãÉ= ëççêíÉå= òáàå= ÜáÉê= häÉáåÉ=
éáãéÉêåÉä= Éå= _ä~~ëëáäÉåÉK= dÉòáÉå= ÜÉí= ççêëéêçåâÉäáàâÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÄáÉÇ= î~å= ÖÉåçÉãÇÉ=
ëççêíÉå= áë= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÇÉòÉ= ëççêíÉå= åáÉí= å~íììêäáàâ= î~å= ççêëéêçåÖK= sÉëíáÖáåÖ= áë=
ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ÉÉå=ÖÉîçäÖ=î~å=ìáíò~~ááåÖK=
=
aÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= wï~åÉÄäçÉã= âçãí= ~äÖÉãÉÉå= îççê= áå=ÇÉ= ëäçíÉå= î~å= ÜÉí= ÖÉÜÉäÉ=éä~åÖÉÄáÉÇK=
^åÇÉêÉ=ï~íÉêéä~åíÉå=~äë=aêáàîÉåÇ=ÑçåíÉáåâêìáÇI=qÉåÖÉê=ÑçåíÉáåâêìáÇI=dêçíÉ=ÉÖÉäëâçéI=dêçÑ=
ÜççêåÄä~Ç= Éå= dÉäÉ= éäçãé= ÖêçÉáÉå= îÉÉäîìäÇáÖ= áå= ÇÉ= ëäçíÉåK= i~åÖë= ÉÉå= ~~åí~ä= ëäçíÉå= âçãÉå=
éä~~íëÉäáàâ= ÖçÉÇ= çåíïáââÉäÇÉ= çÉîÉêîÉÖÉí~íáÉë= ãÉí= _çëÄáÉëI= qïÉÉêáàÖáÖÉ= òÉÖÖÉI= dÉäÉ= äáëI=
wçãéòÉÖÖÉI=eçÖÉ=ÅóéÉêòÉÖÖÉI=pÅÜÉêéÉ=òÉÖÖÉI=bÅÜíÉ=âçÉâçÉâëÄäçÉã=Éå=dÉïçåÉ=ï~íÉêÄáÉëK=
aÉòÉ= ëäçíÉå= äáÖÖÉå= îççê~ä= áå= ÜÉí= òìáÇïÉëíÉå= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= hê~ÄÄÉëÅÜÉÉêI= ÉÉå=
ï~~êÇéä~åí= îççê= ÇÉ= ëíêÉåÖ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= dêçÉåÉ= Öä~òÉåã~âÉêI= áë= çé= ÉÉå= ÇêáÉí~ä= éä~~íëÉå=
ÖÉîçåÇÉåK=
=
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QKPK if_biibkI=a^dsifkabop=b
if_biibkI=a^dsifkabop=bk=
p=bk=^
k=^kabob=
kabob=fkpb`qbk=
fkpb`qbk=
iáÄÉääÉå=
iáÄÉääÉå=
iáÄÉääÉå=ÜÉÄÄÉå=ï~íÉê=åçÇáÖ=çã=òáÅÜ=îççêí=íÉ=éä~åíÉåW=îçäï~ëëÉå=äáÄÉääÉå=òÉííÉå=Üìå=ÉáÉêÉå=
ãÉÉëí~ä=~Ñ=çé=ï~íÉêéä~åíÉåI=ï~~êå~=ÇÉ=äáÄÉääÉåä~êîÉå=ÉåâÉäÉ=ã~~åÇÉå=íçí=ãÉÉêÇÉêÉ=à~êÉå=áå=
ÜÉí= ï~íÉê= îÉêÄäáàîÉåK= aÉ= çåíïáââÉäáåÖëÇììê= î~å= ÇÉ= ä~êîÉ= îÉêëÅÜáäí= ëíÉêâ= éÉê= ëççêí= Éå= áë=
~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=íÉãéÉê~íììê=Éå=îçÉÇëÉäêáàâÇçã=î~å=ÜÉí=ï~íÉêK=få=ÇÉ=òçãÉêéÉêáçÇÉ=ã~âÉå=ÇÉ=
ä~êîÉå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=Çççê=å~~ê=îçäï~ëëÉå=äáÄÉäI=Éå=âêìáéÉå=òÉ=EäÉííÉêäáàâF=ìáí=ÇÉ=ÜìáÇ=î~å=ÇÉ=
ä~êîÉ= çã= ÇÉ= ä~~íëíÉ= Ñ~ëÉ= î~å= Üìå= äÉîÉå= ÄçîÉå= ï~íÉê= Çççê= íÉ= ÄêÉåÖÉåK= sççê~ä= ï~íÉêêáàâÉ=
ÖÉÄáÉÇÉå=ãÉí=ëÅÜççå=Éå=ÜÉäÇÉê=ï~íÉê=âÉåãÉêâÉå=òáÅÜ=Çççê=ÉÉå=êáàâÉ=äáÄÉääÉåÑ~ìå~=Et~ëëÅÜÉê=
Éí=~äK=NVVRI=kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉ=OMMOFK==
=
ráí= ï~~êåÉãáåÖÉå= áå= OMMQ= Ääáàâí= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ~äÖÉãÉåÉ= ëççêíÉå= òç~äë= s~êá~ÄÉäÉ=
ï~íÉêàìÑÑÉêI= sììêàìÑÑÉêI= i~åí~~êåíàÉI= dêçíÉ= êççÇççÖàìÑÑÉêI= sáÉêîäÉâI= mä~íÄìáâI= píÉÉåêçÇÉ=
ÜÉáÇÉäáÄÉäI=dÉïçåÉ=çÉîÉêäáÄÉä=Éå=dêçíÉ=âÉáòÉêäáÄÉäK=bê=òáàå=ÇêáÉ=òÉäÇò~ãÉ=äáÄÉääÉåëççêíÉå=áå=
ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ~~åÖÉíêçÑÑÉåW= ÇÉ= tÉáÇÉÄÉÉâàìÑÑÉê= Éå= ÇÉ= oçÇÉJiáàëíëççêíÉå= sêçÉÖÉ=
Öä~òÉåã~âÉê=Éå= dä~ëëåáàÇÉêK= aÉ= tÉáÇÉÄÉÉâàìÑÑÉê= áë= ÉÉå= ëççêí= î~å= äáÅÜí= ëíêçãÉåÇ= ï~íÉê= Éå=
ÉÉå= òÉäÇò~ãÉ= îÉêëÅÜáàåáåÖ= áå= ÇÉ= éêçîáåÅáÉ= cêóëäßåK= eÉí= Ö~~í= ÜáÉê= ï~~êëÅÜáàåäáàâ= çã= ÉÉå=
òïÉêîÉêK=få=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=òáàå=çé=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=éä~~íëÉå=sêçÉÖÉ=Öä~òÉåã~âÉêë=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
aÉòÉ= ëççêí= éä~åí= òáÅÜ= ÜáÉê= îççêíK= s~å= ÇÉ= dä~ëëåáàÇÉê= áë= ÉÉå= ï~~êåÉãáåÖ= ÄÉâÉåÇ= î~å= ÉÉå=
é~êáåÖ= ~~å= ÇÉ= ê~åÇ= î~å= ÉÉå= ëäççíK= eÉí= áë= ~~ååÉãÉäáàâ= Ç~í= êÉéêçÇìÅíáÉ= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ=
éä~~íëîáåÇíK=aÉ=sêçÉÖÉ=Öä~òÉåã~âÉê=Éå=dä~ëëåáàÇÉê=ïçêÇÉå=åáÉí=ÄÉëÅÜÉêãÇ=Éå=ëí~~å=åáÉí=çé=
ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK=
=
bê= âçãÉå= âäÉáåÉ= çééÉêîä~âíÉå= ~~å= hê~ÄÄÉëÅÜÉÉêîÉÖÉí~íáÉë= îççê= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇI= ã~~ê=
íáàÇÉåë=ÖÉêáÅÜí=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=òáàå=ÜáÉê=ÖÉÉå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉêë=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
a~ÖîäáåÇÉêë=
a~ÖîäáåÇÉêë=
sççê= Ç~ÖîäáåÇÉêë= áë= ÇÉ= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= ï~~êÇéä~åíÉå= Éå= åÉÅí~êéä~åíÉå= î~å= ÄÉä~åÖK= aÉ=
êìéëÉå= î~å= îÉÉä= îäáåÇÉêëççêíÉå= òáàå= âáÉëâÉìêáÖ= Éå= ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇ= çé= ¨¨å= çÑ= ÉåâÉäÉ=
ï~~êÇéä~åíÉåK= aÉ= îçäï~ëëÉå= îäáåÇÉêë= ÜÉÄÄÉå= ÄäçÉáÉåÇÉ= éä~åíÉå= ãÉí= îÉÉä= åÉÅí~ê= åçÇáÖ= çã=
î~å= íÉ= äÉîÉå= Éå= òáàå= Ç~~êÄáà= ãáåÇÉê= ëÉäÉÅíáÉÑ= Ç~å= ÇÉ= êìéëÉåK= säáåÇÉêë= ïçêÇÉå= îççê~ä=
~~åÖÉíêçââÉå= Çççê= ÄäçÉãêáàâÉ= êìáÖíÉå= ãÉí= ëççêíÉå= ~äë= táäÖÉåêççëàÉI= dêçíÉ= â~ííÉåëí~~êíI=
dÉïçåÉ=ïÉÇÉêáâI=hçåáåÖáååÉâêìáÇ=Éå=ÇáëíÉäëK=Eq~ñ=NVUVI=säáåÇÉêïÉêâÖêçÉé=cêáÉëä~åÇ=C=aÉ=
säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖ=OMMMFK=aÉòÉ=éä~åíÉå=òáàå=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ=ëäÉÅÜíë=áå=ÄÉéÉêâíÉ=ã~íÉ=
~~åïÉòáÖ=ä~åÖë=ÇÉ=çÉîÉêë=î~å=ëäçíÉåI=îççê~ä=ï~~ê=ÇÉ=îÉÖÉí~íáÉ=ãáåÇÉê=î~~â=ïçêÇí=ÖÉã~~áÇ=Éå=
ÇÉ=ëäççíâ~åíÉå=òáàå=~ÑÖÉòÉí=ãÉí=éêáââÉäJ=çÑ=ëÅÜêáâÇê~~Ç=íÉÖÉå=îÉêíê~ééáåÖ=Çççê=ÜÉí=îÉÉK=eÉí=
çéÉå=Öê~ëä~åÇ=Éå=ÇÉ=ã~≥ë~ââÉêë=î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ=òáàå=ÖÉòáÉå=ÜÉí=Ö~åÖÄ~êÉ=~Öê~êáëÅÜ=
ÖÉÄêìáâ=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=âêáíáëÅÜÉ=ëççêíÉå=Ç~ÖîäáåÇÉêëK=
=
ráí=ÇÉ=êÉÅÉåíÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë=Ç~ÖîäáåÇÉêë=áå=cêóëäßå=EsäáåÇÉêïÉêâÖêçÉé=cêáÉëä~åÇ=C=
aÉ=säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖ=OMMMI=bfp=OMMPF=Ääáàâí=Ç~í=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=ÇáêÉÅíÉ=çãÖÉîáåÖ=ÖÉÉå=
ÄáàòçåÇÉêÉ=Éå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=îäáåÇÉêëççêíÉå=îççêâçãÉåK=qáàÇÉåë=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=áå=OMMQ=îäçÖÉå=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ëççêíÉå= Ç~ÖîäáåÇÉêë= ï~~êçåÇÉê= dÉÉäëéêáÉíÇáââçéàÉI= häÉáå= ÖÉ~ÇÉêÇ=
âççäïáíàÉI= ^í~ä~åí~I= ^êÖìëîäáåÇÉêI= häÉáåÉ= îçë= Éå= _êìáå= ò~åÇççÖàÉ= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= êçåÇK=
eÉí=Ü~Äáí~í=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=òÉäÇò~ãÉ=Éå=âêáíáëÅÜÉ=îäáåÇÉêëççêíÉåK==

A&W-rapport 628

12

lîÉêáÖÉ=áåëÉÅíÉå=
lîÉêáÖÉ=áåëÉÅíÉå=
=
t~íÉêâÉîÉêë=
få=àìåá=OMMQ=áë=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÖÉòçÅÜí=å~~ê=ÉñÉãéä~êÉå=î~å=ÇÉ=dÉëíêÉÉéíÉ=ï~íÉêêççÑâÉîÉêI=
ÉÉå= òï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêí= çåÇÉê= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíK= aÉòÉ= ëççêí= âçãí= îççê= áå= ÇÉ=
çãÖÉîáåÖ= î~å= iìáåàÉÄÉêí= çé= çåÖÉîÉÉê= ÇêáÉ= âáäçãÉíÉê= íÉå= åççêÇÉå= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= aÉ=
dÉëíêÉÉéíÉ=ï~íÉêêççÑâÉîÉê=äáàâí=ÉÉå=îççêâÉìê=íÉ=ÜÉÄÄÉå=îççê=ï~í=ÖêçíÉêÉ=ï~íÉêÉåI=òç~äë=ÄêÉÇÉ=
ëäçíÉå= çÑ= éä~ëëÉåI= áå= ÜÉí= îÉÉåïÉáÇÉÖÉÄáÉÇK= aÉ= ëççêí= áë= åáÉí= áå= ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
tÉä=ïÉêÇ=ÉÉå=ã~ååÉíàÉ=î~å=ÇÉ=òÉäÇò~ãÉ=ÖÉÉäÖÉê~åÇÉ=t~íÉêêççÑâÉîÉê=aóíáíëÅìë=ÅáêÅìãÅáåÅíìë
ÖÉî~åÖÉåK aÉòÉ=ëççêí=ëí~~í=åáÉí=çé=ÇÉ=cäçê~=ÉåJ=Ñ~ìå~ïÉíK

QKQK sfppbk=
sfppbk=
lîÉê=ÇÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖ=î~å=òÉäÇò~ãÉ=Éå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=îáëëÉå=áë=áå=ÉÉå=Öêççí=ÇÉÉä=î~å=kÉÇÉêä~åÇ=
îêáà=ïÉáåáÖ=ÄÉâÉåÇ=EÇÉ=káÉ=NVVSI=wçääáåÖÉê=Éí=~äK=OMMPI=ïïïKê~îçåKåäFK=aáí=ÖÉäÇí=îççê~ä=îççê=
ÇÉ= éçäÇÉêëäçíÉåI= ï~~êáå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= ~äë= ÇÉ= _áííÉêîççêåI= häÉáåÉ= Éå= dêçíÉ=
ãçÇÇÉêâêìáéÉê=ãçÖÉäáàâ=îççêâçãÉåK==
=
lã=ÉÉå=ÄÉÉäÇ=íÉ=âêáàÖÉå=î~å=ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=îáëëÉå=áë=áå=àìåá=OMMQ=ÉÉå=~~åí~ä=ëäçíÉå=áå=
ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ãÉí=ÉÉå=ëÅÜÉéåÉí=çåÇÉêòçÅÜíK=få=~ìÖìëíìë=OMMQ=òáàå=~~åîìääÉåÇ=ÉåâÉäÉ=ëäçíÉå=
ÄÉãçåëíÉêÇ=ãÉí=ÉäÉâíêçîáëëÉêáàK==
=
_áà= ÇÉ= ëÅÜÉéåÉíî~åÖëíÉå= áå= ÇÉ= ëäçíÉå= òáàå= qáÉåÇççêåáÖÉ= ëíÉâÉäÄ~~êëÉåI= _ä~åâîççêåI= wÉÉäí=
påçÉâÉå= Éå= _~~êë= ÖÉî~åÖÉåI= ~ääÉå= ~äÖÉãÉåÉ= ëççêíÉåK= eáÉêå~~ëí= áë= çé= ¨¨å= äçÅ~íáÉ= ÜÉí=
îççêâçãÉå=î~å=ÇÉ=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉê=î~ëíÖÉëíÉäÇK=aÉòÉ=ëççêí=ëí~~í=çé=Äáàä~ÖÉ=ff=î~å=ÇÉ=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=Éå=çé=ÇÉ=oçÇÉ=iáàëí=Éå=ïçêÇí=ÄÉëÅÜÉêãÇ=çåÇÉê=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK=_áà=
ÇÉ=ÉäÉâíêçÄÉãçåëíÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=ëäçíÉåI=òáàå=áå=ÉÉå=ÇêáÉí~ä=ëäçíÉå=áå=ÜÉí=ÅÉåíê~äÉ=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=
ÖÉÄáÉÇ= îáÉê= ëççêíÉå= ÖÉî~åÖÉå= Eí~ÄÉä= OFI= ï~~êçåÇÉê= ÇÉ= häÉáåÉ= ãçÇÇÉêâêìáéÉêK= aÉ= ä~ÖÉ=
ÇáîÉêëáíÉáí= î~å= ÇÉ= îáëëí~åÇ= áå= ÇÉ= ëäçíÉå= î~å= ÜÉí= f_cJíÉêêÉáå= âçãí= åáÉí= çîÉêÉÉå= ãÉí= ÇÉ=
ÖÉî~êáÉÉêÇÉ=çÉîÉêJ=Éå=ï~íÉêîÉÖÉí~íáÉK==
=
aÉ= häÉáåÉ= ãçÇÇÉêâêìáéÉê= ÜÉÉÑí= ÉÉå= îççêâÉìê= îççê= ëíáäëí~~åÇÉ= çÑ= ä~åÖò~~ã= ëíêçãÉåÇÉ=
ï~íÉêÉåI=òç~äë=ëäçíÉå=Éå=ÄÉâÉå=ãÉí=ÉÉå=ò~åÇáÖÉ=íçí=ãçÇÇÉêáÖÉ=ÄçÇÉãI=ï~~ê=ÇáÉêÉå=áå=âìååÉå=
âêìáéÉå= E`êçãÄ~Öë= Éí= ~äK= OMMMFK= få= ÇÉ= ëäçíÉå= ïÉêÇÉå= âäÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉå= ÖÉî~åÖÉå= EÉÉêëíÉ=
à~~êëâä~ëëÉåF=ï~í=ÇìáÇí=çé=ëìÅÅÉëîçääÉ=îççêíéä~åíáåÖ=î~å=ÇÉ=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉêK==
q~ÄÉä=
q~ÄÉä=OK==
K==
lîÉêòáÅÜí= î~å= ÇÉ= íçí~äÉ= î~åÖëí= Éå= ÄÉëÅÜÉêãáåÖëëí~íìë= î~å= ÇÉ= ÖÉî~åÖÉå= îáë= ãÉí= ÄÉÜìäé= î~å=
ÉäÉâíêçÄÉãçåëíÉêáåÖ=áå=~ìÖìëíìëK=
=
Soort
Baars
Snoek
Zeelt
Kleine modderkruiper

=
=

Status
bijlage II

FF-wet
+

Aantal
57
7
5
2
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QKRK ^jcf_fb¦k=bk=obmqfbibk
^jcf_fb¦k=bk=obmqfbibk=
bk=
^ãÑáÄáÉØå=
^ãÑáÄáÉØå==
^ãÑáÄáÉØå=ÖÉÄêìáâÉå=áå=ÇÉ=äççé=î~å=ÜÉí=à~~ê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=ÄáçíçéÉåK=sççê=ÇÉ=îççêíéä~åíáåÖ=
òáàå=òÉ=ÖÉÄçåÇÉå=~~å=ï~íÉêI=äáÉÑëí=ëíáäëí~~åÇ=ï~íÉê=òçåÇÉê=~ä=íÉ=îÉÉä=îáëI=ï~~êáå=òÉ=Üìå=ÉáÉêÉå=
âìååÉå=~ÑòÉííÉåK=háââÉêë=òÉííÉå=Üìå=ÉáÉêÉå=~Ñ=áå=âäçãéÉå=EâáââÉêÇêáäFI=é~ÇÇÉå=áå=ëåçÉêÉå=Éå=
ë~ä~ã~åÇÉêë=îçìïÉå=Üìå=ÉáíàÉë=ëíìâ=îççê=ëíìâ=áå=Ää~~ÇàÉë=î~å=ï~íÉêéä~åíÉåK=aÉ=ÉáJ~ÑòÉí=îáåÇí=
éä~~íë=î~å=ÜÉí=îêçÉÖÉ=îççêà~~ê=EeÉáâáââÉêI=dÉïçåÉ=é~ÇI=_êìáåÉ=âáââÉêF=íçí=áå=ÇÉ=îççêòçãÉê=
EdêçÉåÉ= âáââÉêFK= aÉ= îçäï~ëëÉå= ÇáÉêÉå= âêìáéÉå= å~= ÇÉ= îççêíéä~åíáåÖ= ÜÉí= ä~åÇ= çé= å~~ê= ÜÉí=
òçãÉêÄáçíççéW=òç~äë=Öê~òáÖÉ=Éå=êìáÖÉ=íÉêêÉáåÉåI=ï~~ê=òÉ=òáÅÜ=âìååÉå=ëÅÜìáäÜçìÇÉå=Éå=îçÉÇëÉä=
âìååÉå=òçÉâÉå=EáåëÉÅíÉåFK=få=ÜÉí=å~à~~ê=òçÉâÉå=òÉ=Üìå=ïáåíÉêÄáçíççé=çéK=aÉ=ãÉÉëíÉ=ÖêçÉåÉ=
âáââÉêë= çîÉêïáåíÉêÉå= áå= ÜÉí= ï~íÉê= Éå= òçÉâÉå= ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= íÉÖÉå= ÇÉ= âçì= áå= ÇÉ= ÇáââÉ=
ãçÇÇÉêä~~Ö=çé=ÇÉ=çåÇÉêï~íÉêÄçÇÉãK=^åÇÉêÉ=âáââÉêëI=é~ÇÇÉå=Éå=ë~ä~ã~åÇÉêë=âêìáéÉå=ïÉÖ=áå=
ÇÉ=ãçÇÇÉêI=çåÇÉê=ÜìáòÉåI=íìëëÉå=ÄççãïçêíÉäëI=çåÇÉê=ëí~éÉäë=Üçìí=Éå=ÇÉêÖÉäáàâÉK=
=
oÉÅÉåíÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë=Éå=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=áå=OMMQ=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=
ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ~äÖÉãÉåÉ= ëççêíÉå= îççêâçãÉå= ~äë= dêçíÉ= ÖêçÉåÉ= âáââÉêI= _êìáåÉ= âáââÉêI=
dÉïçåÉ= é~Ç= Éå= ÇÉ= häÉáåÉ= ï~íÉêë~ä~ã~åÇÉêK= k~~ëí= ÇÉòÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ëççêíÉå= áë= íáàÇÉåë= ÜÉí=
îÉäÇçåÇÉêòçÉâ= ÉÉå= ~~åí~ä= ëíêÉåÖ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= mçÉäâáââÉêë= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= áå= ÇÉ= òìáÇççëíÜçÉâ=
î~å=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇK=aÉ=ëççêí=ÄÉÜççêí=íçí=ÇÉ=_áàä~ÖÉ=fs=î~å=ÇÉ=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåK=aÉòÉ=
äçÅ~íáÉ=î~äí=ÄìáíÉå=ÜÉí=áå=íÉ=êáÅÜíÉå=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáåK=
=
aÉ= mçÉäâáââÉê= ÜÉÉÑí= ÉÉå= ÇìáÇÉäáàâÉ= îççêâÉìê= îççê= âäÉáåÉêÉI= îÉÖÉí~íáÉêáàâÉ= Éå= îçÉÇëÉä~êãÉ=
ï~íÉêÉåI=Éå=ëåÉä=çéï~êãÉåÇÉ=ï~íÉêÉå=Ek∏ääÉêí=C=k∏ääÉêí=OMMNFK=sççê~ä=ÇÉ=ï~íÉêâï~äáíÉáí=áë=
î~å= ÄÉä~åÖI= áå= cêóëäßå= ïçêÇí= ÇÉ= ëççêí= îççê~ä= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= áå= ï~íÉêÉå= ï~~ê= ëéê~âÉ= áë= î~å=
çéíêÉÇÉåÇÉ=âïÉä=çÑ=ï~~ê=Çççê=áåîäçÉÇ=î~å=ÖêçåÇï~íÉê=ÉÉå=ÖçÉÇÉ=ï~íÉêâï~äáíÉáí=ÜÉÉêëíK==
=
aÉ= mçÉäâáââÉê= çîÉêïáåíÉêíI= áå= íÉÖÉåëíÉääáåÖ= íçí= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= ÚÖêçÉåÉÛ= âáââÉêëI= ãÉÉëí~ä= çé= ÜÉí=
ä~åÇK= aÉ= ÇáÉêÉå= âêìáéÉå= íáàÇÉåë= ÇÉ= çîÉêïáåíÉêáåÖ= ïÉÖ= çé= ÄÉëÅÜìííÉI= îçêëíîêáàÉ= éä~~íëÉåI=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ= íìëëÉå= ÄÉÖêçÉááåÖ= çÑ= ÇçÇÉ= éä~åíÉåK= mçÉäâáââÉêë= çîÉêïáåíÉêÉå= ÇççêÖ~~åë= áå= ÇÉ=
ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= îççêíéä~åíáåÖëï~íÉêK= lãëíêÉÉâë= ~éêáä= âçãÉå= ÇÉ= ÇáÉêÉå= ìáí= ÇÉ=
ïáåíÉêëä~~é=Es~å=ÇÉê=`çÉäÉå=NVVOFK=aÉ=ÜáÉêçéîçäÖÉåÇÉ=é~~êéÉêáçÇÉ=â~å=íçí=áå=àìäá=ÇìêÉåK=aÉ=
ãÉí~ãçêÑçëÉ=î~å=ä~êîÉ=EâáââÉêîáëF=íçí=àçåÖÉ=âáââÉê=ïçêÇí=îçäíççáÇ=áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=íìëëÉå=Ü~äÑ=
àìäá= Éå= ÉáåÇ= ëÉéíÉãÄÉêK= aÉ= ~ÅíáÉê~Çáìë= áë= ÄÉéÉêâíI= íçí= çåÖÉîÉÉê= RMM= ã= ~Ñëí~åÇ= î~å= ï~íÉê=
Ek∏ääÉêí=C=k∏ääÉêí=OMMNFK=aÉ=mçÉäâáââÉê=áë=ëíÉêâ=ÖÉÄçåÇÉå=~~å=ï~íÉêK=s~å~Ñ=ÉáåÇ=ëÉéíÉãÄÉê=
Ö~~å=ÇÉ=ÇáÉêÉå=ïÉÉê=ÜÉí=ä~åÇ=çé=îççê=Üìå=ïáåíÉêëä~~éK=aÉ=êÉëí=î~å=ÜÉí=à~~ê=ÄêÉåÖÉå=òÉI=áå=
íÉÖÉåëíÉääáåÖ=íçí=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=~åÇÉêÉ=~ãÑáÄáÉØåI=áå=Éå=êçåÇ=ÜÉí=ï~íÉê=ÇççêK=
q~ÄÉ
q~ÄÉä=OK=
ä=OK=
lîÉêòáÅÜí= î~å= à~~êëÅÜÉã~= î~å=ÇÉ= mçÉäâáââÉêK= aÉ= ãÉÉëí= âïÉíëÄ~êÉ= éÉêáçÇÉ= îççê= ÇÉòÉ= ëççêí= áë= î~å=
ÄÉÖáå=ãÉá=íçí=Ü~äÑ=ëÉéíÉãÄÉêK==
‘Jaarschema’
Winterslaap
Voortplantingsperiode
Trek- en zomerperiode
Larve-fase
Kwetsbare perioden

Jan

Feb

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec
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oÉéíáÉäÉå=
ÉéíáÉäÉå=
oÉéíáÉäÉå=âçãÉå=áå=cêóëäßå=îççê~ä=îççê=áå=ÇÉ=ÄçëJ=Éå=ÜÉáÇÉÖÉÄáÉÇÉå=áå=ÜÉí=òìáÇççëíÉå=î~å=
ÇÉ= éêçîáåÅáÉI= òç~äë= áå= ÇÉ= å~ÄáàÖÉäÉÖÉå= î~å= lê~åàÉïçìÇ= EïïïKê~îçåKåäFK= få= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ=
òáàå=íáàÇÉåë=ÜÉí=îÉäÇÄÉòçÉâ=áå=OMMQ=ÖÉÉå=êÉéíáÉäÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK==
sçÖÉäë=
sçÖÉäë=
eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áë= îççê~ä= ÖÉëÅÜáâí= îççê= ïÉáÇÉîçÖÉäëK=eÉí= Ö~~í= ÜáÉê= îÉÉä~ä= çã= åáÉíJâêáíáëÅÜÉ=
ëççêíÉå=~äë=háÉîáí=Éå=pÅÜçäÉâëíÉêK=pççêíÉå=~äë=qìêÉäììê=Éå=dêìííç=âçãÉå=Éê=áå=ä~ÖÉ=~~åí~ääÉå=
îççêK= sÉêÇÉê= âçãÉå= áå= ÇÉ= êìáÖÉêÉ= ÇÉäÉå= áå= ÇÉ= òìáÇïÉëíÜçÉâ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ=
oççÇÄçêëíí~éìáíI=dê~ëãìë=Éå=_çëêáÉíò~åÖÉê=îççêK=^~å=ÇÉ=ïÉëíâ~åí=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=áë=áå=
ÉÉå=ò~åÇÄìäí=ÉÉå=lÉîÉêòï~äìïâçäçåáÉ=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=^~å=ÇÉ=ê~åÇ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄêçÉÇí=
ÉÉå=_ìáòÉêÇ=áå=ÇÉ=éçéìäáÉêÉå~~åéä~åíK=oçåÇ=ÇÉ=ÄçÉêÇÉêáà=áë=ãÉÉêÇÉêÉ=ã~äÉå=ÉÉå=íÉêêáíçêá~äÉ=
hÉêâìáäI=ÉÉå=oçÇÉJiáàëíëççêíI=ï~~êÖÉåçãÉåK=
=

QKSK wlldafbobk
wlldafbobk=
afbobk=
s~å= ÜÉí= ììêÜçâ= ERñR= âáäçãÉíÉêF= ï~~êáå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= î~äíI= áë= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÇÉ=
îçäÖÉåÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=òççÖÇáÉêÉå=ÄÉâÉåÇW=bÖÉäI=_çëëéáíëãìáëI=aïÉêÖëéáíëãìáëI=eìáëëéáíëãìáëI=
jçäI= eÉêãÉäáàåI= tÉòÉäI= _ìåòáåÖI= oÉÉI= oçëëÉ= ïçÉäãìáëI= tçÉäê~íI= ^~êÇãìáëI= sÉäÇãìáëI=
aïÉêÖãìáëI=_çëãìáë=Éå=e~~ëK=jìáòÉåçåÇÉêòçÉâ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=äÉîÉêÇÉ=~ääÉÉå=~äÖÉãÉåÉ=
ëççêíÉå=~äë=_çëãìáë=Éå=aïÉêÖãìáë=çéK=
=
säÉÉêãìáòÉå==
ráí= ÜÉí= îÉäÇçåÇÉêòçÉâ= î~å= OMMQ= Ääáàâí= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= òÉë= ëççêíÉå= îäÉÉêãìáòÉå= áå= ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇK= eÉí= Ö~~í= ÜáÉê= çã= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëI= dÉïçåÉ= ÖêççíççêîäÉÉêãìáëI= dÉïçåÉ=
ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëI=i~~íîäáÉÖÉêI=t~íÉêîäÉÉêãìáë=Éå=oçëëÉ=îäÉÉêãìáëK=eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=äÉÉåí=òáÅÜ=
áå=ÄÉÖáåëÉä=~äë=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=îççê=ÇÉ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=îäÉÉêãìáëëççêíÉåK=aÉòÉ=ëççêíÉå=ïçêÇÉå=
îççê~ä=~~åÖÉíêçÑÑÉå=ä~åÖë=ÇÉ=ïÉÖÉåI=ÄÉÄçìïáåÖ=Éå=~~å=ÇÉ=ïÉëíâ~åí=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=eÉí=
ÅÉåíê~äÉ= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇI= ÜÉí= çéÉå= ïÉáÇÉä~åÇëÅÜ~éI= áë= åáÉí= ~~åíêÉââÉäáàâ= îççê=
îäÉÉêãìáòÉåK=aÉ=î~~êí=~~å=ÇÉ=ïÉëíâ~åí=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÑìåÖÉÉêí=~äë=à~ÅÜíÖÉÄáÉÇ=îççê=ÇÉ=
t~íÉêîäÉÉêãìáëK=
=
fåíÉêÉëë~åí=áë=ÇÉ=ï~~êåÉãáåÖ=î~å=ÉÉå=à~ÖÉåÇÉ=dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáë=çé=ÉÉå=îççêã~äáÖ=
ÉêÑ= î~å= ÉÉå= ÄçÉêÇÉêáàK= aáí= ÇáÉê= ï~ë= ÜáÉê= ä~åÖÇìêáÖ= ~~å= ÜÉí= à~ÖÉå= ä~åÖë= ÇÉ= åçÖ= ~~åïÉòáÖÉ=
ÉêÑÄÉéä~åíáåÖK= aÉòÉ= ëççêí= ÑçÉê~ÖÉÉêí= áå= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= òáàå= îÉêÄäáàÑéä~~íëK= aÉ=
dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáë=áë=ÜáÉê=ëäÉÅÜíë=íáàÇÉåë=¨¨å=î~å=ÇÉ=ÄÉòçÉâÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=eÉí=áë=íÉ=
îÉêï~ÅÜíÉå= Ç~í= ÜÉí= ÉÉå= òïÉêîÉåÇ= ÉñÉãéä~~ê= ÄÉíêÉÑí= Ç~í= ÉÉå= îÉêÄäáàÑéä~~íë= ÜÉÉÑí= áå= ÉÉå=
ÄçÉêÇÉêáà= ÇáêÉÅí= å~~ëí= ÇÉòÉ= äçÅ~íáÉ= ã~~ê= Ç~í= áë= åáÉí= î~ëíÖÉëíÉäÇK= få= ÇÉ= òçãÉê= â~å= ÇÉ=
dêççíççêîäÉÉêãìáë=ççâ=ÉÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íë=ÜÉÄÄÉå=áå=¨¨å=î~å=ÇÉ=Ç~~ê=~~åïÉòáÖÉ=çìÇÉ=ÄçãÉåK=
aÉ= ÄçÉêÇÉêáà= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áë= ççâ= ÉÉå= éçíÉåíáÉÉä= EïáåíÉê= çÑ= òçãÉêF= îÉêÄäáàÑ= îççê=
t~íÉêîäÉÉêãìáëI=oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëI=dÉïçåÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=Éå=i~~íîäáÉÖÉêK==
==

QKTK p^jbks^qqfkd=b`lildfp`eb=_bqbhbkfp
p^jbks^qqfkd=b`lildfp`eb=_bqbhbkfp=
p`eb=_bqbhbkfp=
få=í~ÄÉä=P=òáàå=ÇÉòÉ=ëççêíÉå=çéÖÉëçãÇ=ãÉí=Üìå=ëí~íìë=îçäÖÉåë=ÇÉ=å~íììêïÉíÖÉîáåÖ=Éå=oçÇÉ=
iáàëíÉåK==
=
eÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= ÄÉíêÉÑí= ÉÉå= çéÉå= ïÉáÇÉä~åÇëÅÜ~é= ãÉí= ~~å= ÇÉ= ïÉëíâ~åí= ÉÉå=
éçéìäáÉêÉåÄçëK=eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉëí~~í=ìáí=~Öê~êáëÅÜ=áåíÉåëáÉÑ=ÖÉÄêìáâíÉ=éÉêÅÉäÉåI=ï~~êÄáà=ÜÉí=
ÜççÑÇò~âÉäáàâ=çã=ëççêíÉå~êãÉ=Öê~ëä~åÇÉåK=få=ÜÉí=òìáÇïÉëíÉå=ïçêÇÉå=êìáÖÉêÉ=Éå=ÉñíÉåëáÉîÉêÉ=
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îÉÖÉí~íáÉë= ~~åÖÉíêçÑÑÉåK= få= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âçãÉå= ÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉåëççêíÉå=
wï~åÉÄäçÉãI= píÉÉå~åàÉê= Éå= táäÇÉ= ã~êàçäÉáå= îççêK= eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áë= î~å= ÄÉíÉâÉåáë= ~äë=
äÉÉÑÖÉÄáÉÇ= îççê= ~äÖÉãÉåÉ= ~ãÑáÄáÉØåI= äáÄÉääÉåI= Ç~ÖîäáåÇÉêë= Éå= òççÖÇáÉêÉåK= hêáíáëÅÜÉ=
ïÉáÇÉîçÖÉäë= dêìííç= Éå= qìêÉäììê= âçãÉå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áå= ä~ÖÉ= ~~åí~ääÉå= îççêK= aÉ=
å~íììêï~~êÇÉ= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= ïçêÇí= ÄÉé~~äÇ= Çççê= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= häÉáåÉ=
ãçÇÇÉêâêìáéÉêëI=sêçÉÖÉ=Öä~òÉåã~âÉêI=dä~ëëåáàÇÉê=Éå=ÇÉ=mçÉäâáââÉêK=sççêíë=áë=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=
ÄÉä~åÖ=~äë=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=îççê=ÇÉ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=îäÉÉêãìáëëççêíÉå=Éå=áë=ÜÉí=~~ååÉãÉäáàâ=Ç~í=áå=
çÑ=Äáà=ÇÉ=ÄçÉêÇÉêáà=ÉÉå=îÉêÄäáàÑéä~~íë=îççê=ÇÉ=dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáë=~~åïÉòáÖ=áëK==
=

=JJJ
JJJ grens plangebied
locatie Poelkikker
locatie Steenanjer en
Wilde Marjolein
locatie Kleine
Modderkruiper
locatie foeragerende
Gewone Grootoorvleermuis

=
cáÖììê=OK=
cáÖììê=OK==
K==
lîÉêòáÅÜí=î~å=ÉåâÉäÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇK==
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q~ÄÉä=P
q~ÄÉä=PK=
lîÉêòáÅÜí=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=Éå=ÄÉÇêÉáÖÇÉ=éä~åíÉåJ=Éå=ÇáÉêëççêíÉå=ÇáÉ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=çãÖÉîáåÖ=
îççêâçãÉåI=ãÉí=Üìå=ëí~íìë=îçäÖÉåë=ÇÉ=å~íììêïÉíÖÉîáåÖ=Éå=oçÇÉ=iáàëíÉåK=tÉííÉäáàâÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖW=
cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=EcÑF=ãÉí=~äë=Å~íÉÖçêáÉØå=N=EäáÅÜíÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖFI=O=EãáÇÇÉäòï~êÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖF=
Éå=P=Eòï~êÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖFEòáÉ=Äáàä~ÖÉ=f=î~å=Çáí=ê~ééçêíFI=e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=_áàä~ÖÉ=ff=EeJffF=Éå=fs=
EeJfsFI=sJf=Ó=sçÖÉäêáÅÜíäáàåI=oçÇÉ=iáàëí=EoiF=ãÉí=~äë=Å~íÉÖçêáÉØåW=ÖÉ=Z=ÖÉîçÉäáÖI=âï=Z=âïÉíëÄ~~êI=
ÄÉ= Z= ÄÉÇêÉáÖÇ= Éå= ÉÄ= Z= ÉêåëíáÖ= ÄÉÇêÉáÖÇK= sççêâçãÉåW= H= Z= ~~åïÉòáÖI= J= Z= ~ÑïÉòáÖI= EHF= Z= ãçÖÉäáàâ=
~~åïÉòáÖK=_áà=îäÉÉêãìáòÉåW=Ñ=Z=ÑçÉê~ÖÉêÉåÇK=î=Z=îÉêÄäáàÑéä~~íëK=
Soort

Wettelijke
bescherming

Rode lijst

Omgeving

Plangebied

Ff-1
Ff-1
Ff-2
Ff-2

Kw
-

+
+
+
+

+
+
+
+

-

Kw
Kw

+
+

+
+

Amfibieën
Gewone pad
Meerkikker
Bruine kikker
Kleine watersalamander
Poelkikker

Ff-1
Ff-1
Ff-1
Ff-1
Ff-3, B-IV

Kw

+
+
+
+
+

(+)
+
+
+
-

Vissen
Kleine modderkruiper

Ff-2,H-II

-

+

+

Ff-2
Ff-2,
Ff-2,
Ff-2

Ge
Ge
Kw

+
+
+
+

(+)
+
+
+

Ff-3, H-II, H-IV
Ff-3, H-IV
Ff-3, H-IV
Ff-3, H-IV
Ff-3, H-IV
Ff-3, H-IV
Ff-1

-

+
+
+
+
+
+
+

f
f
f
f
f
+
(+)

Vaatplanten
Zwanebloem
Grasklokje
Steenanjer
Wilde marjolein
Libellen
Vroege glazenmaker
Glassnijder

Broedvogels
Alle inheemse broedvogels
Grutto
Tureluur
Kerkuil
Zoogdieren
Watervleermuis
Gewone dwergvleermuis
Ruige dwergvleermuis
Laatvlieger
Rosse vleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Overige inheemse zoogdieren1
1 Geen

van de in (de omgeving van) het plangebied voorkomende overige licht beschermde zoogdieren (Bosspitsmuis, Woelrat, Aardmuis,
Veldmuis, Bosmuis, Hermelijn, Wezel, Bunzing, Egel, Mol en Haas) staan op de Rode Lijst of op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
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RK bccb`qbk=bk=_blloabifkd=
bccb`qbk=bk=_blloabifkd==
fkd==
k~~ê= ~~åäÉáÇáåÖ= î~å= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= Éå= ÇÉ= ÄÉëÅÜêÉîÉå= éä~ååÉåI=
ÄêÉåÖí=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=ÇÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=çé=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=âï~äáíÉáíÉå=áå=ÄÉÉäÇK=sççê=ÉÉå=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=
ÄÉççêÇÉäáåÖ= ÇáÉåí= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íÉ=ïçêÇÉå= ÖÉã~~âí= áå= ÇáêÉÅíÉ= Éå= áåÇáêÉÅíÉ= ÉÑÑÉÅíÉåK= aáêÉÅíÉ=
ÉÑÑÉÅíÉå= ÜÉÄÄÉå= ÄÉíêÉââáåÖ= çé= Ü~Äáí~íîÉêäáÉë= ÄáååÉå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= fåÇáêÉÅíÉ= ÉÑÑÉÅíÉå=
ÄÉíêÉÑÑÉå= îÉêëíçêáåÖI= ÄÉ≥åîäçÉÇáåÖ= î~å= ÇÉ= ï~íÉêâï~äáíÉáí= Éå= ÇÉêÖÉäáàâÉK= aÉòÉ= ò~âÉå= âìååÉå=
îÉêÇÉê= êÉáâÉå= Ç~å= ÇÉ= ÖêÉåòÉå= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK=lé= ÇÉ= ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=~ëéÉÅíÉå= î~å= ÇÉ=
áåÖêÉÉé=ïçêÇí=áå=Çáí=ê~ééçêí=åáÉí=áåÖÉÖ~~åK==
=
tÉ=ã~âÉå=ÜáÉê=å~~ê=~å~äçÖáÉ=î~å=ÇÉ=Ü~åÇêÉáâáåÖ=î~å=iks=îççê=tÉêâÉå=~~å=k~íìê~=OMMM=
Eiks=OMMQF=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=áå=îáàÑ=ëççêíÉå=ÉÑÑÉÅíÉåI=çåÇÉê=íÉ=îÉêÇÉäÉå=áå=âï~åíáí~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=
EÜ~Äáí~íîÉêäáÉëLïáåëíW= é~ê~Öê~~Ñ= RKNFI= âï~äáí~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= EÅÜÉãáëÅÜÉ= ÉÑÑÉÅíÉåI= ÑóëáÉâÉ=
ÉÑÑÉÅíÉå= Éå= îÉêëíçêáåÖW= é~ê~Öê~~Ñ= RKOF= Éå= ~ÅÜíÉêìáíÖ~åÖ= áå= êìáãíÉäáàâÉ= ë~ãÉåÜ~åÖ=
EîÉêëåáééÉêáåÖLÉÑÑÉÅíÉå= çé= p_wÛëW= é~ê~Öê~~Ñ= RKPFK= eáÉêçåÇÉê= òáàå= îççê= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÇÉ=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=~ëéÉÅíÉå=å~ÇÉê=ìáíÖÉïÉêâíK=få=é~ê~Öê~~Ñ=RKQ=òáàå=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=ÇáÉ=áå=
Éå= ÄìáíÉå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âìååÉå= çéíêÉÇÉåI= ÄÉççêÇÉÉäÇ= áå= ÜÉí= äáÅÜí= î~å= ÇÉ= ïÉíJ= Éå=
êÉÖÉäÖÉîáåÖK==

RKNK sboifbp=^^k=e^_fq^q==
boifbp=^^k=e^_fq^q==
eÉí= ãÉÉëí= ÇáêÉÅíÉ= ÉÑÑÉÅí= ï~~ê= éä~åíÉå= Éå= ÇáÉêÉå= ãÉÉ= íÉ= ã~âÉå= âêáàÖÉå= áë= îÉêäáÉë= î~å=
äÉÉÑÖÉÄáÉÇK=a~í=â~å=íçí=ÖÉîçäÖ=ÜÉÄÄÉå=Ç~í=ÇáÉêÉå=çÑ=éçéìä~íáÉë=îÉêÇïáàåÉåK==
=
aççê= ÇÉ= êÉ~äáë~íáÉ= î~å= ÜÉí= éä~å= îÉêÇïáàåÉå= ~Öê~êáëÅÜÉ= áåíÉåëáÉÑ= ÖÉÄêìáâíÉ= Öê~ëä~åÇÉå= Éå=
~ââÉêëK=eáÉêÄáà=Ö~~í=ÜÉí=çîÉêïÉÖÉåÇ=EòÉÉêF=~äÖÉãÉåÉ=îÉÖÉí~íáÉëK=få=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=âçãÉå=ïÉä=
ÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=éä~åíÉå= wï~åÉÄäçÉãI= dê~ëâäçâàÉI= píÉÉå~åàÉê= Éå= táäÇÉ= ã~êàçäÉáå= îççêK= aÉ=
ÖêçÉáéä~~íëÉå=î~å=ÇÉòÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=îÉêÇïáàåÉå=Äáà=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖK=
=
jÉí= ÜÉí= îÉêÇïáàåÉå= î~å= ÇÉ= íÉêêÉáåíóéÉå= îÉêÇïáàåí= ççâ= ÜÉí= äÉÉÑÖÉÄáÉÇ= îççê= ~äÖÉãÉåÉ=
Ç~ÖîäáåÇÉêë= Éå= äáÄÉääÉåI= îáëëÉåI= ~ãÑáÄáÉØåI= òççÖÇáÉêÉå= Éå= ÄêçÉÇîçÖÉäëK= eáÉêÄáà= òáàå=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= òÉäÇò~ãÉ= ëççêíÉå= ~äë= dêìííçI= qìêÉäììêI= dä~ëëåáàÇÉêI= sêçÉÖÉ= Öä~òÉåã~âÉê= Éå=
häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉê=ÄÉíêçââÉåK=
=
k~~ê=îÉêï~ÅÜíáåÖ=âçãÉå=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉêë=áå=ÜÉí=ÖÉÜÉäÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççêK=aÉòÉ=ëççêí=
áë= áå= kÉÇÉêä~åÇ= êìáã= îÉêëéêÉáÇ= Éå= âçãí= áå= ÜçÖÉ= ~~åí~ääÉå= îççê= áå= ä~~ÖîÉÉå= Éå=
òÉÉâäÉáÖÉÄáÉÇÉå= ÉîÉå~äë= ä~åÖë= ÇÉ= çÉîÉêòçåÉë= î~å= fgëëÉäãÉÉêK= aÉ= êÉ~äáë~íáÉ= ÜÉí= f_c= äÉáÇí= íçí=
ÜÉí=îÉêÇïáàåÉå=î~å=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=äÉÉÑÖÉÄáÉÇK=_áà=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ïçêÇí=ÉÉå=
ï~íÉêêáàâÉ=çãÖÉîáåÖ=îççêÖÉëí~~å=EÑáÖììê=NF=Éå=ÜÉí=íçÉâçãëíáÖÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=äÉîÉêí=îççê=ÇÉòÉ=
ëççêí=îçäÇçÉåÇÉ=äÉÉÑÖÉÄáÉÇK=
=
aÉ=ÄçÉêÇÉêáà=ä~åÖë=ÇÉ=jçÄáäáë~íáÉïÉÖ=çé=ÜÉí=f_c=íÉêêÉáå=îÉêÇïáàåí=Äáà=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=
ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáåK= eáÉêáå= òáàå= ãçÖÉäáàâ= òçãÉêîÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= î~å= ÇÉ= dÉïçåÉ=
ÖêççíççêîäÉÉêãìáë=~~åïÉòáÖK=lçâ=â~å=ÇÉ=ÄçÉêÇÉêáà=ÇáÉåÉå=~äë=éçíÉåíáØäÉ=ïáåíÉêîÉêÄäáàÑéä~~íë=
îççê= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= îäÉÉêãìáëëççêíÉåK= fåêáÅÜíáåÖ= î~å= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= áë= áåÖêáàéÉåÇ= îççê= ÇÉ=
dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáë=Éå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ò~ä=îççê=ÇÉòÉ=ëççêí=áå=ÇÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=ëáíì~íáÉ=
åáÉí= ãÉÉê= ÖÉëÅÜáâí= òáàåK= dÉòáÉå= ÜÉí= çéÉå= ä~åÇëÅÜ~é= áë= ççâ= íÜ~åë= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ïÉáåáÖ=
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ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÇÉòÉ=ëççêíK=aççê=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=ò~ä=ÜÉí=íÉêêÉáå=îççê=ÉÉå=~~åí~ä=îäÉÉêãìáòÉå=~äë=
t~íÉêîäÉÉêãìáëI= i~~íîäáÉÖÉê= Éå= dÉïçåÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë= ïÉä= ÖÉëÅÜáâíÉê= ïçêÇÉå= ~äë=
ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK=
=
_áà= ÇÉ= êÉ~äáë~íáÉ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= EÑáÖììê= NF= ïçêÇÉå= ÖÉÉå= îççêíéä~åíáåÖéä~~íëÉå= î~å= ÇÉ=
mçÉäâáââÉê=ÄÉÇêÉáÖÇK=aÉ=äçÅ~íáÉ=î~å=ÇÉ=ï~~êåÉãáåÖÉå=EÑáÖììê=OF=äáÖí=åÉí=íÉå=òìáÇÉå=î~å=ÇÉ=
ÖêÉåë=î~å=ÜÉí=áå=íÉ=êáÅÜíÉå=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáåK==
=

RKOK ^`eqborfqd^kd=fk=ht^ifqbfq=
^`eqborfqd^kd=fk=ht^ifqbfq==
ifqbfq==
k~~ëí= ÇáêÉÅí= îÉêäáÉë= ~~å= Ü~Äáí~í= Éå= ÇÉ= Ç~~êáå= äÉîÉåÇÉ= ëççêíÉå= â~å= ççâ= ëéê~âÉ= òáàå= î~å= ÉÉå=
îÉêäáÉë= ~~å= âï~äáíÉáí= î~å= äÉÉÑÖÉÄáÉÇÉåK= aáí= â~å= çéíêÉÇÉå= Çççê= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= îÉêÇêçÖáåÖ=
EÖêçåÇï~íÉêçåííêÉââáåÖF= Éå= îÉêçåíêÉáåáÖáåÖK= eáÉêÇççê= ëäìáíÉå= ÇÉ= ~ÄáçíáëÅÜÉ= Éå= ÄáçíáëÅÜÉ=
çãëí~åÇáÖÜÉÇÉå=ãçÖÉäáàâ=åáÉí=ãÉÉê=~~å=çé=ÇÉ=Ü~Äáí~íÉáëÉå=î~å=ÇÉ=îççêâçãÉåÇÉ=ëççêíÉåK==
`ÜÉãáëÅÜ=ÉÑÑÉÅíÉå==
`ÜÉãáëÅÜ=ÉÑÑÉÅíÉå==
_áà= ÅÜÉãáëÅÜÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= ãçÉí= ÖÉÇ~ÅÜí= ïçêÇÉå= ~~å= ~ääÉêäÉá= ëíçÑÑÉå= ÇáÉ= áå= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= íÉêÉÅÜí=
âìååÉå= âçãÉåI= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= Çççê= îÉêçåíêÉáåáÖáåÖI= ìáíëíççí= î~å= ãÉëíëíçÑÑÉå= çÑ= áåä~~í= î~å=
ÖÉÄáÉÇëîêÉÉãÇ=ï~íÉêK=`ÜÉãáëÅÜÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=ëéÉäÉå=Äáà=ÜÉí=çåÇÉêÜ~îáÖÉ=éä~å=ÖÉÉå=êçäK==
cóëáÉâÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=
cóëáÉâÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=
^ÅÜíÉêìáíÖ~åÖ= î~å= ÇÉ= âï~äáíÉáí= î~å= ÜÉí= äÉÉÑÖÉÄáÉÇ= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ÑóëáÉâÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= â~å=
ÄÉíêÉââáåÖ=ÜÉÄÄÉå=çé=ÖêçåÇï~íÉêçåííêÉââáåÖI=éÉáäîÉêä~ÖáåÖI=îÉêÇáÅÜíáåÖ=î~å=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=çÑ=
ÜÉí= çéïÉêéÉå= î~å= ÑóëáÉâÉ= Ä~êêá≠êÉëI= òç~äë= ëíìïÉå=Éå= ïÉÖÉåK=cóëáÉâÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= ëéÉäÉå= Äáà= ÜÉí=
çåÇÉêÜ~îáÖÉ=éä~å=ÖÉÉå=êçäK==
sÉêëíçêáåÖ=
sÉêëíçêáåÖ=
=
qáàÇÉäáàâÉ=îÉêëíçêáåÖ=
aÉ= Äçìï~ÅíáîáíÉáíÉå= äÉáÇÉå= íçí= ÉÉå= íáàÇÉäáàâÉ= îÉêëíçêáåÖ= î~å= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖK= aáí= íêÉÑí=
îççê~ä= îçÖÉäë= Éå= òççÖÇáÉêÉåK= k~= ÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= áë= ëéê~âÉ= áë= î~å= éÉêã~åÉåíÉ= îÉêëíçêáåÖK=
aÉòÉ=ÜÉÉÑí=ÄÉíêÉââáåÖ=çé=îáëìÉäÉ=îÉêëíçêáåÖI=ÖÉäìáÇëîÉêëíçêáåÖI=äáÅÜíîÉêëíçêáåÖ=Éå=îÉêëíçêáåÖ=
Çççê=ãÉåëÉäáàâÉ=~ÅíáîáíÉáíÉåK=
=
eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îÉêîìäí=ÉÉå=ÑìåÅíáÉ=~äë=EçåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÉÉåF=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=î~å=îäÉÉêãìáòÉåK=
t~~êëÅÜáàåäáàâ=ò~ä=Éê=îççê=ÜÉå=å~ìïÉäáàâë=ëéê~âÉ=ò~ä=òáàå=î~å=îÉêëíçêáåÖI=çãÇ~í=îäÉÉêãìáòÉå=
ÑçÉê~ÖÉêÉå=ÄìáíÉå=ÇÉ=ìêÉå=ï~~êáå=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=çé=ÇÉ=éä~åäçÅ~íáÉ=òìääÉå=éä~~íëîáåÇÉåK=
_çîÉåÇáÉå=ÑçÉê~ÖÉêÉå=ÇÉòÉ=ëççêíÉå=îççê~ä=ÇÉ=ê~åÇÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=
=
iáÅÜíîÉêëíçêáåÖ==
sÉêäáÅÜíáåÖ=ïÉêâí=îÉêëíçêÉåÇ=çé=ÜÉí=Ç~ÖJ=Éå=å~ÅÜíäÉîÉå=î~å=ÇáÉêÉå=Éå=éä~åíÉå=EÇÉ=jçäÉå~~ê=
Éí=~äK=NVVT~IÄI=OMMMI=iáãéÉåë=C=qïáëâ=OMMQFK=sççê~ä=å~ÅÜí~ÅíáÉîÉ=ÇáÉêÉå=Eòç~äë=ÉÉå=~~åí~ä=
îäÉÉêãìáëëççêíÉåFI=ã~~ê=ççâ=ïÉáÇÉîçÖÉäë=Éå=éäÉáëíÉêÉåÇÉ=ï~íÉêîçÖÉäë=òáàå=Ç~~êîççê=ÖÉîçÉäáÖ=
EÇÉ= jçäÉå~~ê= Éí= ~äK= OMMMFK= eÉí= âï~åíáí~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅí= Ü~åÖí= ë~ãÉå= ãÉí= ÇÉ= ÜçÉîÉÉäÜÉáÇ=
îÉêäáÅÜíáåÖI=éä~~íë=î~å=ÇÉ=ä~åí~~êåë=Éå=ÇÉ=äáÅÜíëíÉêâíÉK=
=
säÉÉêãìáëëççêíÉå= ~äë= ÇÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáë= Éå= dÉïçåÉ= ÖêççíççêîäÉÉêãìáë= âìååÉå= ïçêÇÉå=
îÉêëíççêÇ= Çççê= äáÅÜíìáíëíê~äáåÖK= aÉ= ÄêÉÇÉ= ëäççí= ~~å= ÇÉ= ïÉëíâ~åí= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ïçêÇí=
ÖÉÄêìáâí= Çççê= ÇÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáëK= lã= íÉ= îççêâçãÉå= Ç~í= ÇÉòÉ= ëççêí= îÉêëíççêÇ= ïçêÇí= Çççê=
äáÅÜíI= ÇáÉåí= îÉêäáÅÜíáåÖ= çé= ÜÉí= ï~íÉêçééÉêîä~â= íÉ= ïçêÇÉå= îÉêãÉÇÉåK= aáí= ÖÉäÇí= ççâ= îççê= ÇÉ=
íçÉâçãëíáÖÉ= ï~íÉêé~êíáàÉåK= i~~íîäáÉÖÉêI= oçëëÉ= îäÉÉêãìáë= Éå= oìáÖÉ= Éå= dÉïçåÉ=
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aïÉêÖîäÉÉêãìáëI= íêÉââÉå= òáÅÜ= ãáåÇÉê= ~~å= î~å= âìåëíîÉêäáÅÜíáåÖ= Éå= à~ÖÉå= òÉäÑë= ÖÉêÉÖÉäÇ= çé=
áåëÉÅíÉå= ÇáÉ= Çççê= ä~ãéÉå= ïçêÇÉå= ~~åÖÉíêçââÉå= EiáãéÉåë= Éí= ~äK= NVVTI= ÇÉ= jçäÉå~~ê= Éí= ~äK=
NVVT=~IÄFK=lîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÜÉÄÄÉå=çåîÉêäáÅÜíÉ=ëáíì~íáÉë=ÇÉ=îççêâÉìê=EiáãéÉåë=Éí=~ä=NVVTFK==
=

RKPK orfjqbifghb=p^jbke^kd
orfjqbifghb=p^jbke^kd=
bke^kd=
sÉêëåáééÉêáåÖ=
sÉêëåáééÉêáåÖ=
sÉêëåáééÉêáåÖ= î~å= äÉÉÑÖÉÄáÉÇÉå= áë= áå= kÉÇÉêä~åÇ= îççê= Ñäçê~= Éå= Ñ~ìå~= ãÉí= ÉÉå= ÖÉêáåÖÉ=
ãçÄáäáíÉáí=¨¨å=î~å=ÇÉ=ÖêççíëíÉ=ÄÉÇêÉáÖáåÖÉåK=mçéìä~íáÉë=âìååÉå=ÖÉ≥ëçäÉÉêÇ=ê~âÉå=ï~~êÇççê=òÉ=
ÖÉåÉíáëÅÜ= îÉê~êãÉå= Éå= ÇÉ= â~åë= çé= ìáíëíÉêîÉå= íçÉåÉÉãíK= ráíòïÉêãÉåÇÉ= ÇáÉêÉå= ÜÉÄÄÉå=
Ç~~êå~~ëí= ãáåÇÉê= â~åë= áå= ÉÉå= ÖÉëÅÜáâí= Ü~Äáí~í= íÉêÉÅÜí= íÉ= âçãÉåI= ï~~êÇççê= ÇÉ= â~åë= çé=
ìáíïáëëÉäáåÖ= Éå= EÜÉêFâçäçåáë~íáÉ= ÖÉêáåÖ= áëK= lã= ëí~ÄáÉäÉ= éçéìä~íáÉë= íÉ= Ö~ê~åÇÉêÉåI= òáàå= îççê=
îÉÉä= ëççêíÉå= ÖêçíÉ= çééÉêîä~âíÉë= ~~åÉÉåÖÉëäçíÉå= ÖÉÄáÉÇ= åçÇáÖK= b¨å= î~å= ÇÉ= ã~åáÉêÉå= çã= ÇÉ=
ÉÑÑÉÅíÉå= î~å= ÇÉ= ëíÉêâÉ= îÉêëåáééÉêáåÖ= áå= çåë= ä~åÇ= íÉ= îÉêò~ÅÜíÉåI= áë= ÇÉ= ~~åäÉÖ= î~å=
îÉêÄáåÇáåÖëòçåÉëK=aÉ=~~åäÉÖ=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=äÉáÇí=åáÉí=íçí=Éñíê~=îÉêëåáééÉêáåÖ=ÖÉòáÉå=
ÜÉí= ÑÉáí= Ç~í= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= ~~åëäìáí= çé= ÉÉå= ÄÉëí~~åÇ= ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå= ~~å= ÇÉ= ïÉëíâ~åí= î~å=
eÉÉêÉåîÉÉå=Éå=åÉí=çåÇÉê=ÇÉ=^T=äáÖíK==
oÉä~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=äáÖÖÉåÇÉ=p_w…ë=
Éä~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=äáÖÖÉåÇÉ=p_w…ë=
t~ååÉÉê=ÇÉ=êìáãíÉäáàâÉ=ë~ãÉåÜ~åÖ=ãÉí=ÇÉ=p_wÛë=EÉå=ÄáàÄÉÜçêÉåÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåF=áå=
ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= ïçêÇí= îÉêëíççêÇI= â~å= Çáí= åÉÖ~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= ÜÉÄÄÉå= îççê= ÇÉ= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= p_w=
ÉåLçÑ= ÉîÉåíìÉÉä= îççê= ÉÉå= ~~åí~ä= ëççêíÉå= ï~~êîççê= ÇÉ= p_w= áë= ~~åÖÉïÉòÉåK= eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ=
ÜÉÉÑí=î~åïÉÖÉ=òáàå=Ü~Äáí~í=Éå=äáÖÖáåÖ=ÖÉÉå=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=êÉä~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=p_w…ë=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=
Éå=ÇÉ=ÖÉéä~åÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÉå=áåîäçÉÇ=çé=ÇÉòÉ=p_w…ëK=
=

RKQK _blloabifkd=fk=ebq=if`eq=s^k=ab=tbq
_blloabifkd=fk=ebq=if`eq=s^k=ab=tbqJ
f`eq=s^k=ab=tbqJ=bk=obdbidbsfkd=
bk=obdbidbsfkd=
aÉòÉ= é~ê~Öê~~Ñ= ÄÉççêÇÉÉäí= ÇÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ= bìêçéÉëÉ= sçÖÉäJ= Éå=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=Éå=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK=eáÉêíçÉ=ïçêÇÉå=ÇÉ=îÉêï~ÅÜíÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=Eé~ê~Öê~~Ñ=
RKNJRKPF=ÖÉäÉÖÇ=å~~ëí=ÇÉ=ÄÉé~äáåÖÉå=ÇáÉ=îççêíîäçÉáÉå=ìáí=ÇÉòÉ=êÉÖÉäÖÉîáåÖK=pçããáÖÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=
ÄäáàâÉå=Ç~å=íçí=çîÉêíêÉÇáåÖ=î~å=îÉêÄçÇëÄÉé~äáåÖÉå=íÉ=äÉáÇÉåI=~åÇÉêÉå=åáÉíK==
sçÖÉäêáÅÜíäáàå=
sçÖÉäêáÅÜíäáàå=
eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=äáÖí=å~Äáà=aÉ=aÉÉäÉå=Ç~í=áë=~~åÖÉïÉòÉå=~äë=sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇK=dÉòáÉå=ÇÉ=
êÉä~íáÉÑ= ÖêçíÉ= ~Ñëí~åÇ= Éå= ÜÉí= ä~åÇÖÉÄêìáâ= î~å= ÜÉí= íìëëÉåäáÖÖÉåÇÉ= ÖÉÄáÉÇI= ÄÉëí~~å= Éê= ÖÉÉå=
ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= êÉä~íáÉë= íìëëÉå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= Éå= ÇÉ= p_wK= bê= òáàå= Ç~~êçã= ÖÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ=
åÉÖ~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= çé= ÇÉ= p_w= aÉ= aÉÉäÉå= íÉ= îÉêï~ÅÜíÉåK= s~åìáí= ÜÉí= ççÖéìåí= î~å=
ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ= ëíìáí= ÇÉ=~~åäÉÖ= î~å= ÜÉí= ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå= åáÉí= çé= ÄÉòï~êÉå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê=
î~å=ÇÉ=sçÖÉäêáÅÜíäáàåK=
=
aÉ=sçÖÉäêáÅÜíäáàå=ÄÉé~~äí=Ç~í=ÖÉÉå=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=ÄêçÉÇéÉêáçÇÉ=ãçÖÉå=ïçêÇÉå=
ìáíÖÉîçÉêÇ= áåÇáÉå= Ç~~êãÉÉ= ÄêçÉÇÉåÇÉ= îçÖÉäë= ïçêÇÉå= îÉêëíççêÇK= eÉí= ã~~âí= Ç~~êÄáà= áå=
ÄÉÖáåëÉä=åáÉí=ìáí=çÑ=ÜÉí=çã=òÉäÇò~ãÉ=çÑ=~äÖÉãÉåÉ=îçÖÉäë=Ö~~íK=få=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=ïçêÇí=
ÇÉòÉ=ÄÉé~äáåÖ=îÉêÇÉê=ìáíÖÉïÉêâí=EòáÉ=ÜáÉêçåÇÉêFK==
e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=
aÉ= å~ÄáàÖÉäÉÖÉå= p_w= oçííáÖÉ= jÉÉåíÜÉ= Éå= _ê~åÇÉãÉÉê= áë= ~~åÖÉãÉäÇ= ~äë=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇK= wç~äë= ÇÉ= îççêÖ~~åÇÉ= é~ê~Öê~ÑÉå= ~~åÖÉÖÉîÉåI= Ö~~å= Çççê= ÇÉ= éä~ååÉå=
ÖÉÉå= âï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ= Ü~Äáí~íë= îÉêäçêÉå= Éå= ïçêÇÉå= ÖÉÉå= âï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ= ëççêíÉå= ÄÉÇêÉáÖÇK=
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s~åìáí=ÜÉí=ççÖéìåí=î~å=ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ëíìáí=ÇÉ=Äçìï=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=åáÉí=çé=
ÄÉòï~êÉå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåK==
cäçê~J
cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí==
Éå=Ñ~ìå~ïÉí==
aÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=Eï~~êáå=ççâ=ÇÉ=bìêçéÉëÉ=êÉÖÉäÖÉîáåÖ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
î~å= ëççêíÉå= áë= çéÖÉåçãÉåF= ÄÉé~~äí= Ç~í= áåÖêÉéÉå= ï~~êÄáà= îÉêÄçÇëÄÉé~äáåÖÉå= ïçêÇÉå=
çîÉêíêÉÇÉåI= ÖÉíçÉíëí= ãçÉíÉå= ïçêÇÉå= EòáÉ= Äáàä~ÖÉ= fFK= aáí= ÖÉäÇí= ççâ= îççê= ÇÉ= ~~åäÉÖ= î~å= ÜÉí=
ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáåK= jÉí= ÇÉòÉ= êìáãíÉäáàâÉ= áåÖêÉÉé= îÉêäáÉòÉå= ÇÉ= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ~~åïÉòáÖÉ=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=Üìå=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=EçîÉêíêÉÇáåÖ=~êíáâÉä=NNFK=_çîÉåÇáÉå=ò~ä=ÉÉå=
~~åí~ä= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= îÉêëíççêÇ= çÑ= ~~å= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= â~åí= ÖÉëÅÜ~~Ç= ïçêÇÉå= EçîÉêíêÉÇáåÖ=
~êíáâÉä=UI=VI=NM=ÉåLçÑ=NOFK==
=
iáÅÜí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=EÉÉêëíÉ=Å~íÉÖçêáÉF=
bê=âçãí=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ=ÉÉå=~~åí~ä=~äÖÉãÉåÉ== ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=îççêI=ï~~êçåÇÉê=
wï~åÉÄäçÉãI= dê~ëâäçâàÉI= ÇÉ= häÉáåÉ= ï~íÉêë~ä~ã~åÇÉêI= dÉïçåÉ= é~ÇI= jÉÉêâáââÉêI= bÖÉäI=
_çëãìáëI=e~~ë=Éå=hçåáàåK=aÉòÉ=ëççêíÉå=ÄÉÜçêÉå=îçäÖÉåë=ÇÉ=åáÉìïÉ=^jî_=íçí=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉI=
ï~~êîççê=Äáà=êìáãíÉäáàâÉ=áåÖêÉéÉå=ÖÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖ=ãÉÉê=åçÇáÖ=áëK==
=
jáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=EíïÉÉÇÉ=Å~íÉÖçêáÉF=
bê= òáàå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ççâ= ëççêíÉå= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ï~~êîççê= Äáà= êìáãíÉäáàâÉ= éä~ååÉå= Éå=
áåÖêÉéÉå= ëäÉÅÜíë= îêáàëíÉääáåÖ= ïçêÇí= îÉêäÉÉåÇ= ãáíë= ~~åíççåÄ~~ê= ïçêÇí= ÖÉïÉêâí= ÅçåÑçêã= ÉÉå=
Çççê=ÇÉ=ãáåáëíÉê=î~å=iks=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉK=aáí=ÄÉíêÉÑí=ÜáÉê=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉêI=
píÉÉå~åàÉê= Éå= táäÇÉ= ã~êàçäÉáåK= aÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ÇáÉåí= Çççê= ÉÉå= ëÉÅíçê= çÑ= çåÇÉêåÉãÉê= òÉäÑ=
çéÖÉëíÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=Éå=íÉê=ÖçÉÇâÉìêáåÖ=íÉ=ïçêÇÉå=áåÖÉÇáÉåÇ=Äáà=ÇÉ=ãáåáëíÉê=î~å=iksK=sççê=
ÇÉòÉ=ëççêíÉå=áë=ÉÅÜíÉê=åçÖ=ÖÉÉå=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ÄÉëÅÜáâÄ~~êK=
=
wçä~åÖ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉë= åçÖ= åáÉí= ÄÉëÅÜáâÄ~~ê= òáàåI= ãçÉí= îççê= ÇÉ= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= ëççêíÉå= ÉÉå=
çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö=ïçêÇÉå=áåÖÉÇáÉåÇK=eáÉêÄáà=ïçêÇí=ÖÉíçÉíëí=çÑW=
=
• Éê=ÖÉÉå=~ÑÄêÉìâ=ïçêÇí=ÖÉÇ~~å=~~å=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëççêí==
• Éê=Äáà=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=çÑ=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Éê=áå=êÉÇÉäáàâÜÉáÇ=~ääÉë=~~å=ÖÉÇ~~å=ïçêÇí=çã=ÉÉå=
ïÉòÉåäáàâ= åÉÖ~íáÉîÉ= áåîäçÉÇ= çé= ÇÉ= ëççêíÉå= íÉ= îççêâçãÉåK= sççê= ÇáÉêÉå= ÜçìÇí= Çáí=
çåÇÉêãÉÉê=áå=Ç~í=òÉ=åáÉí=ÖÉÇççÇ=çÑ=îÉêïçåÇ=ãçÖÉå=ïçêÇÉå=Éå=Ç~í=Üìå=åÉëíÉåI=ÜçäÉå=çÑ=
~åÇÉêÉ= îççêíéä~åíáåÖëJ= çÑ= î~ëíÉ= êìëíJ= çÑ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= åáÉí= ãçÖÉå= ïçêÇÉå= ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇI=
îÉêëíççêÇ=Éå=ÇÉêÖÉäáàâÉK=
=
häÉáåÉ=jçÇÇÉêâêìáéÉê=
häÉáåÉ=jçÇÇÉêâêìáéÉê=
få= ÜÉí= ÖäçÄ~äÉ= áåêáÅÜíáåÖëéä~å= ïçêÇí= ÉÉå= ï~íÉêêáàâÉ= áåêáÅÜíáåÖ= î~å= ÜÉí= ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=
îççêÖÉëí~~åK= aÉ= ëäççí= ï~~ê= ÇÉ= häÉáåÉ= ãçÇÇÉêâêìáéÉêë= òáàå= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ÄäáàÑí= ççâ= áå= ÇÉ=
íçÉâçãëíáÖÉ=ëáíì~íáÉ=ÖÉÜ~åÇÜ~~ÑÇ=Éå=áë=çéÖÉåçãÉå=áå=ÜÉí=éä~åK=eáÉêÇççê=ÄäáàÑí=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=
ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=îççê=ÇÉòÉ=ëççêí=ÖÉï~~êÄçêÖÇK==
=
_áà= ÇÉ= ÇÉãéáåÖ= î~å= ÇÉ= ëäçíÉå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= â~å= ÖÉÄêìáâ= ïçêÇÉå= ÖÉã~~âí= î~å= ÉÉå=
éêçÅÉÇìêÉ=ÇáÉ=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÖÉîçäÖÉå=îççê=ÇÉòÉ=ëççêí=íçí=ÉÉå=ãáåáãìã=ÄÉéÉêâíK=lã=ÜÉå=åáÉí=
íÉ=îÉêëíçêÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=îççêíéä~åíáåÖ=Eáå=îççêà~~ê=Éå=òçãÉêF=çÑ=çîÉêïáåíÉêáåÖ=âìååÉå=ëäçíÉå=
ÜÉí=ÄÉëí=áå=ÇÉ=ã~~åÇÉå=ëÉéíÉãÄÉê=J=çâíçÄÉê=ïçêÇÉå=ÖÉÇÉãéíK=aÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=òç~äë=ÜÉí=
Öê~îÉå=Éå=ÇÉãéÉå=î~å=ï~íÉêÖ~åÖÉå=ïçêÇÉå=òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ÖÉÑ~ëÉÉêÇ=ìáíÖÉîçÉêÇI=ï~~êÇççê=
ÇÉ=îáëëÉå=ÇÉ=ÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=ÜÉÄÄÉå=òáÅÜ=ÉäÇÉêë=íÉ=îÉëíáÖÉåK=eÉí=ÇÉãéÉå=â~å=ÜÉí=ÄÉëíÉ=î~å~Ñ=¨¨å=
òáàÇÉ=ÖÉÄÉìêÉåI=òçÇ~í=ÇÉ=îáëëÉå=Éå=~ãÑáÄáÉØå=ÇÉ=â~åë=âêáàÖÉå=çã=îá~=ÇÉ=~åÇÉêÉ=òáàÇÉ=ÇÉ=ëäççí=
íÉ=îÉêä~íÉåK=^äë=Éê=ÖÉÉå=îäìÅÜíïÉÖ=~~åïÉòáÖ=áë=EÄáà=ÉÉå=~ÑÖÉëäçíÉå=ï~íÉêF=âìååÉå=ÇÉ=îáëëÉå=ÜÉí=
ÄÉëíÉ= ïçêÇÉå= ïÉÖÖÉîáëí= Éå= áå= ÉÉå= ~åÇÉê= å~Äáà= ï~íÉê= ïçêÇÉå= ìáíÖÉòÉíK= eáÉêÄáà= ãçÉíÉå=
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îççê~ÑÖ~~åÇ= ~~å= ÇÉòÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= òç= îÉÉä= ãçÖÉäáàâ= ïçêÇÉå= ïÉÖÖÉî~åÖÉå= Çççê=
ÇÉëâìåÇáÖÉå=Éå=îÉêéä~~íëí=å~~ê=ÖÉäáàâï~~êÇáÖÉ=ï~íÉêÉå=îççêÇ~í=ÉÉå=ëäççí=ïçêÇí=ÖÉÇÉãéíK=aÉ=
ÖÉî~åÖÉå= häÉáåÉ= ãçÇÇÉêâêìáéÉêë= ïçêÇÉå= çîÉêÖÉÄê~ÅÜí= å~~ê= ÇÉ= ëäçíÉå= ÇáÉ= áå= ÇÉ=
áåêáÅÜíáåÖëëÅÜÉíë=òáàå=çéÖÉåçãÉåK=
=
píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=ã~êàçäÉáå==
píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=ã~êàçäÉáå==
få= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âçãí= ÉÉå= ìáíÖÉò~~áÇÉ= éçéìä~íáÉ= píÉÉå~åàÉê= Éå= táäÇÉ= ã~êàçäÉáå= îççê= ÇáÉ=
Çççê=ÜÉí=îççêåÉãÉå=ïçêÇí=~~åÖÉí~ëíK=wç~äë=êÉÉÇë=ÖÉëíÉäÇ=áå=é~ê~Öê~~Ñ=OKN=âçãí=ÇÉ=ëççêí=ÜáÉê=
åáÉí= î~å= å~íìêÉ= îççêI= ã~~ê= áë= ÇÉòÉ= å~= ÜÉí= ~~åÄêÉåÖÉå= î~å= ò~åÇ= Éå= ìáíò~~áÉå= áå= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ=
íÉêÉÅÜí=ÖÉâçãÉåK=
=
sççê= píÉÉå~åàÉê= Éå= táäÇÉ= ã~êàçäÉáå= ÖÉäÇí= ÉÉå= ãáÇÇÉäòï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉK= bÉå=
îêáàëíÉääáåÖ= îççê= ÇÉòÉ= ëççêí= áë= ~ääÉÉå= ãçÖÉäáàâI= ãáíë= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ïçêÇÉå= ìáíÖÉîçÉêÇ= çé= Ä~ëáë=
î~å=ÉÉå=Çççê=ÇÉ=ãáåáëíÉê=î~å=iks=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉK=lé=Çáí=çÖÉåÄäáâ=ïçêÇí=Çççê=
ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=iks=ÖÉïÉêâí=~~å=ÉÉå=ÅáêÅìä~áêÉI=ï~~êÄáà=éçéìä~íáÉë=î~å=ëíêáâí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ëççêíÉå= EÉå= Çìë= ççâ= píÉÉå~åàÉê= Éå= táäÇÉ= ã~êàçäÉáåF= ïçêÇÉå= îêáàÖÉëíÉäÇ= î~å= çåíÜÉÑÑáåÖ= çé=
îççêï~~êÇÉ=Ç~í=~~åÖÉíççåÇ=â~å=ïçêÇÉå=Ç~í=ÇÉ=ëççêí=åáÉí=î~å=å~íìêÉ=íÜìáëÜççêí=áå=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=
Éå=òáÅÜ=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=ãÉåëÉäáàâÉ=Ü~åÇÉäáåÖÉå=áå=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=ÜÉÉÑí=ÖÉîÉëíáÖÇK=_áà=ãÉåëÉäáàâÉ=
Ü~åÇÉäáåÖÉå= ãçÉí= ïçêÇÉå= ÖÉÇ~ÅÜí= ~~å= ÜÉí= ìáíò~~áÉå= î~å= ò~ÇÉåI= ÜÉí= ~~åÄêÉåÖÉå= î~å=
ÖÉÄáÉÇëîêÉÉãÇÉ=ÖêçåÇI=ÜÉí=ìáíòÉííÉå=î~å=ÇáÉêÉå=ÉíÅK=lãÇ~í=åçÖ=åáÉí=ÇìáÇÉäáàâ=áë=ï~ååÉÉê=ÇÉ=
ÅáêÅìä~áêÉ=áå=ïÉêâáåÖ=íêÉÉÇíI=ïçêÇí=ÖÉ~ÇîáëÉÉêÇ=çã=Äáà=ÇÉ=ÇáÉåëí=oÉÖÉäáåÖÉå=ÉÉå=îÉêòçÉâ=áå=íÉ=
ÇáÉåÉå=îççê=îêáàëíÉääáåÖ=çé=ÖêçåÇ=î~å=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=ÅáêÅìä~áêÉK=
=
wï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=EÇÉêÇÉ=Å~íÉÖçêáÉF=
få=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=âçãÉå=ëççêíÉå=îççêI=ÇáÉ=áå=ÇÉ=åáÉìïÉ=^jî_=òï~êÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ÖÉåáÉíÉåK=
eáÉêÄáà= ÜçêÉå= ÇÉ= ëççêíÉå= ÇáÉ= çé= Äáàä~ÖÉJfs= î~å= ÇÉ= e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= ëí~~åK= aÉ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå=
òï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= òáàå= ÇÉ= dÉïçåÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëI= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëI=
i~~íîäáÉÖÉêI=dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáëI=oçëëÉ=îäÉÉêãìáë=Éå=t~íÉêîäÉÉêãìáëK==
=
aÉ=dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáë=âçãí=åáÉí=~äÖÉãÉÉå=îççê=áå=kÉÇÉêä~åÇK=få=cêóëäßå=âçãí=ÇÉòÉ=
ëççêí= îççê~ä= îççê= áå= ÜÉí= òìáÇççëíÉå= î~å= ÇÉ= éêçîáåÅáÉ= Éå= ÜÉí= îççêâçãÉå= áë= ÄÉâÉåÇ= î~å= ÜÉí=
òìáÇÉäáàâ=ÖÉäÉÖÉå=lê~åàÉïçìÇ=EiáãéÉåë=Éí=~äK=NVVTFK=qáàÇÉåë=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=ÖáåÖ=ÜÉí=çã=ÉÉå=
ÉåâÉä= ÉñÉãéä~~ê= Ç~í= ëäÉÅÜíë= ÉÉåã~~ä= áë= ~~åÖÉíêçÑÑÉåK= eÉí= îÉêÇïáàåÉå= î~å= ÇÉ= ÄçÉêÇÉêáà= Éå=
çãÖÉîáåÖ= ÄêÉåÖí= ÇÉ= ÖìåëíáÖÉ= ëí~~í= î~å= áåëí~åÇÜçìÇáåÖ= î~å= ÇÉ= ëççêí= ï~~êëÅÜáàåäáàâ= åáÉí= áå=
ÖÉî~~êK=tÉä=ïçêÇí=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çåÖÉëÅÜáâí=îççê=ÇÉòÉ=ëççêíK==
=
fåÇáÉå=êìáãíÉäáàâÉ=áåÖêÉéÉå=éä~~íëîáåÇÉå=ÇáÉ=ÇÉòÉ=ëççêíÉå=çÑ=Üìå=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=ëÅÜ~ÇÉåI=ïçêÇí=
ÖÉÉå=îêáàëíÉääáåÖ=îÉêäÉÉåÇI=ççâ=åáÉí=çé=Ä~ëáë=î~å=ÉÉå=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉK=bÉå=çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö=áë=
Ç~å= åççÇò~âÉäáàâK= bê= îáåÇí= Ç~å= ÉÉå= òçÖÉå~~ãÇÉ= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ= íçÉíë= éä~~íëI= ï~~êÄáà= ÖÉíçÉíëí=
ïçêÇí=~~å=ÇêáÉ=ÅêáíÉêá~W=NF=Éê=áë=ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=áå=çÑ=Äáà=ÇÉ=ïÉí=ÖÉåçÉãÇ=ÄÉä~åÖI=OF=Éê=áë=ÖÉÉå=
~äíÉêå~íáÉÑ=Éå=PF=ÇçÉí=ÖÉÉå=~ÑÄêÉìâ=~~å=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëççêíK=
^~å=~ääÉÇêáÉ=ÇÉ=ÅêáíÉêá~=ãçÉí=îçäÇ~~å=òáàåK=
=
aÉ=ÉÉêëíÉ=íïÉÉ=éìåíÉå=î~ääÉå=ÄìáíÉå=ÇÉòÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖK=_áà=ÇÉ=áåëÅÜ~ííáåÖ=çÑ=ÇÉ=
áåÖêÉÉé=~ÑÄêÉìâ=ÇçÉí=~~å=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëççêí=ïçêÇí=ÖÉâÉâÉå=
å~~ê= ÇÉ= ëí~íìë= î~å= ÇÉ= ëççêí= Éå= ÇÉ= ä~åÇÉäáàâÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖK= eÉí= áë= ÉÅÜíÉê= çåÇìáÇÉäáàâ= ïÉäâÉ=
ï~~êÇÉ= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= îççê= ÇÉ= dÉïçåÉ= ÖêççíççêîäÉÉêãìáë= îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇK= sççê= ÉÉå=
àìáëíÉ= áåëÅÜ~ííáåÖ= ãçÉí= ~~åîìääÉåÇ= çåÇÉêòçÉâ= éä~~íëîáåÇÉå= ï~~êÄáà= ãÉí= ÉÉå= êìáãÉêÉ= Ääáâ=
ãçÉí=ïçêÇÉå=çåÇÉêòçÅÜí=áå=ÜçÉîÉêêÉ=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=î~å=ÄÉä~åÖ=áë=îççê=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=
ÇÉòÉ=ëççêíK=
==

22

A&W-rapport 628

s~å= ~åÇÉêÉ= îäÉÉêãìáëëççêíÉå= òáàå= ÖÉÉå= òçãÉêîÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= î~ëíÖÉëíÉäÇ= Éå= ÇÉòÉ= ïÉêÇÉå=
ÑçÉê~ÖÉêÉåÇ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ä~åÖë= ÇÉ= ê~åÇÉå= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= aÉ= âï~äáíÉáí= î~å= ÜÉí=
ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ= îççê= îäÉÉêãìáòÉå= åÉÉãí= åáÉí= ~Ñ= Éå= ò~ä= ÖÉëÅÜáâíÉê= ïçêÇÉå= îççê= ÉÉå= ~~åí~ä=
îäÉÉêãìáòÉå=ï~~êçåÇÉê=ÇÉ=t~íÉêîäÉÉêãìáëK=^~åÖÉòáÉå=ÜÉí=áå=Çáí=ÖÉî~ä=çã=~äÖÉãÉåÉ=ëççêíÉå=
Ö~~íI=âçãí=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=åáÉí=áå=ÖÉî~~êK=tÉä=ÇáÉåÉå=îäÉÉêãìáòÉå=íÉ=
~ääÉå=íáàÇÉ=ëíêáâí=ÄÉëÅÜÉêãÇ=íÉ=ïçêÇÉå=Éå=áë=ÜÉí=ò~~â=çã=ãáíáÖÉêÉåÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=íÉ=íêÉÑÑÉå=
çã=ï~~ê=ãçÖÉäáàâ=ÇÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=íÉ=ÄÉéÉêâÉåK=eÉí=Ö~~í=ÜáÉê=å~~ëí=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=çã=
îÉêëíçêáåÖ=Çççê=äáÅÜí=î~å=t~íÉêîäÉÉêãìáë=Éå=dÉïçåÉ=ÖêççíççêîäÉÉêãìáëK=
=
sçÖÉäë=
qÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÇÉ= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÄêçÉÇÉåÇÉ= îçÖÉäë= ÖÉäÇí= Ç~í= ÜÉí= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ=
bìêçéÉëÉ=sçÖÉäêáÅÜíäáàå=Éå=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=îÉêÄçÇÉå=áë=çã=ÜÉå=áå=Üìå=ÄêçÉÇJ=I=êìëíJ=
çÑ=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=íÉ=îÉêëíçêÉåK=sççê=ÇÉ=îçÖÉäëççêíÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=î~äí=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=
áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=íìëëÉå=NR=ã~~êí=Éå=NR=àìäáK=
eÉí= áë= àìêáÇáëÅÜÉ= îêáàïÉä= çåãçÖÉäáàâ= çã= çåíÜÉÑÑáåÖ= íÉ= âêáàÖÉå= îççê= ÜÉí= îÉêëíçêÉå= î~å=
ÄêçÉÇÉåÇÉ=îçÖÉäë=Éå=Üìå=åÉëíÉåK=t~ååÉÉê=ÇÉ=âêáíáÉâÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉåI=òç~äë=ÜÉí=ïÉÖÜ~äÉå=
î~å=ÄçãÉå=Éå=ëíêìáâÉåI=ÜÉí=~ÑÖê~îÉå=î~å=ÖêçåÇ=Éå=ÜÉí=Äçìïêáàé=ã~âÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇI=
î∂∂ê= ÜÉí= ÄêçÉÇëÉáòçÉå= ïçêÇÉå= ìáíÖÉîçÉêÇI= áë= ÇÉ= â~åë= âäÉáå= Ç~í= Ç~~ê= ÄêçÉÇîçÖÉäë= Ö~~å=
åÉëíÉäÉåK= bê= áë= Ç~å= ÖÉÉå= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉI= åçÅÜ= ÉÉå= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ= íçÉíë= åçÇáÖK= a~~êÄáà= áë= ÜÉí= î~å=
ÄÉä~åÖ=çã=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=òç=íÉ=ìáí=íÉ=îçÉêÉå=Ç~í=ÖÉÉå=åáÉìïÉ=ÄêçÉÇÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=ïçêÇí=
ÖÉÅêÉØÉêÇK=a~í=â~å=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=Çççê=ÖÉâ~éí=Üçìí=ïÉÖ=íÉ=Ü~äÉå=Éå=ò~åÇï~ääÉå=~Ñ=íÉ=ÇÉââÉå=
òçÇ~í=lÉîÉêòï~äìïÉå=Éê=åáÉí=áå=âìååÉå=åÉëíÉäÉåK=t~ååÉÉê=íáàÇÉåë=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=îçÖÉäë=
~äëåçÖ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Ö~~å=ÄêçÉÇÉåI=ÇáÉåÉå=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=íÉ=ïçêÇÉå=ëíáäÖÉäÉÖÇK=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=EbepF=
EbepF=
aÉ=çåíïáââÉäáåÖÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îçêãÉå=ÖÉÉå=ÄÉÇêÉáÖáåÖ=îççê=ÇÉ=å~íììêï~~êÇÉå=î~å=ÇÉ=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììêK=lçâ=ã~~âí=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÖÉÉå=ÇÉÉä=ìáí=î~å=ÖÉÄáÉÇÉå=ÇáÉ=áå=ÜÉí=
â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=bep=òáàå=~~åÖÉïÉòÉå=~äë=íçÉâçãëíáÖÉ=EêçÄììëíÉF=îÉêÄáåÇáåÖÉåK==
lîÉêáÖÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
lîÉêáÖÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áë= åáÉí= ~~åÖÉïÉòÉå= ~äë= å~íììêÖÉÄáÉÇ= áå= ÇÉ= òáå= î~å= ÇÉ=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉíK==
=
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SK `lk`irpfbp==
lk`irpfbp==
SKNK `lk`irpfbp=
`lk`irpfbp==
rpfbp==
få= ÇÉòÉ= é~ê~Öê~~Ñ= îçäÖí= ÉÉå= âçêíÉ= ë~ãÉåî~ííáåÖ= çîÉê= ÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= âï~äáíÉáí= î~å= ÇÉ=
çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇI=ÇÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=Éå=ÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=
éä~ååÉå=áå=ÜÉí=äáÅÜí=î~å=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=ïÉíJ=Éå=êÉÖÉäÖÉîáåÖK==
bÅçäçÖáëÅÜÉ=âï~äáíÉáíÉå=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=âï~äáíÉáíÉå==
áíÉáíÉå==
• få=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=äáÖÖÉå=ÜÉí=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇ=oçííáÖÉ=jÉÉåíÜÉ=Éå=
_ê~åÇÉãÉÉê=Éå=ÜÉí=sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇ=aÉ=aÉÉäÉåK==
• eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉî~í=ÖçÉÇçåíïáââÉäÇÉ=ëäççíîÉÖÉí~íáÉë=ãÉí=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=wï~åÉÄäçÉãK=
_çîÉåÇáÉå=ïçêÇÉå=~åÇÉêÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=éä~åíÉåëççêíÉå=~äë=píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=ã~êàçäÉáå=
áå=ÄÉêãÉå=~~å=ÇÉ=ïÉëíâ~åí=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
• eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îçêãí=ÉÉå=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=îççê=~äÖÉãÉÉå=îççêâçãÉåÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=~ãÑáÄáÉØåI=
ÄêçÉÇîçÖÉäëI=òççÖÇáÉêÉå=Éå=~äÖÉãÉåÉ=åáÉí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=Ç~ÖîäáåÇÉêë=Éå=äáÄÉääÉåK==
• få= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âçãÉå= òÉäÇò~ãÉI= ã~~ê= åáÉí= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= äáÄÉääÉå= îççê= ï~~êçåÇÉê= ÇÉ=
tÉáÇÉÄÉÉâàìÑÑÉêI=dä~ëëåáàÇÉê=Éå=sêçÉÖÉ=Öä~òÉåã~âÉêK=
• få= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= áë= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ïÉáÇÉîçÖÉäë= dêìííç= Éå=
qìêÉäììêI==ÇÉ=îáëëççêí=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉê=Éå=ÑçÉê~ÖÉêÉåÇÉ=îäÉÉêãìáòÉå=ÄÉâÉåÇK=
• få= ÇÉ= òìáÇççëíÜçÉâ= î~å= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= òáàå= ÉÉå= ~~åí~ä= ëíêÉåÖ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
mçÉäâáââÉêë=~~åÖÉíêçÑÑÉåI=ÇÉòÉ=äçÅ~íáÉ=î~äí=ÄìáíÉå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=
• få= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= òáàå= å~~ê= îÉêï~ÅÜíáåÖ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= îççê= ÇÉ= dÉïçåÉ=
ÖêççíççêîäÉÉêãìáë=~~åïÉòáÖK=få=ÇÉ=ÄçÉêÇÉêáà=áë=ãçÖÉäáàâ=ÉÉå=ïáåíÉêîÉêÄäáàÑéä~~íë=~~åïÉòáÖK=
bÑÑÉÅíÉå==
bÑÑÉÅíÉå==
• dÉòáÉå=ÇÉ=êÉä~íáÉÑ=ÖêçíÉ=~Ñëí~åÇ=Éå=ÜÉí=ä~åÇÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉí=íìëëÉåäáÖÖÉåÇÉ=ÖÉÄáÉÇI=ÄÉëí~~å=
Éê= ÖÉÉå= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= êÉä~íáÉë= íìëëÉå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= Éå= ÇÉ= p_w…ëK= bê= òáàå= Ç~~êçã= ÖÉÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=çé=ÇÉ=p_w=…ë=íÉ=îÉêï~ÅÜíÉåK=
• aççê=ÇÉ=éä~ååÉå=íêÉÉÇí=Ü~Äáí~íîÉêäáÉë=çé=î~å=áåíÉåëáÉÑ=ÖÉÄêìáâí=~Öê~êáëÅÜÉ=éÉêÅÉäÉåK=jÉí=
ÜÉí=îÉêÇïáàåÉå=î~å=ÇÉ=ÖÉåçÉãÇÉ=íÉêêÉáåíóéÉå=îÉêÇïáàåí=ççâ=ÜÉí=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=îççê=~äÖÉãÉÉå=
îççêâçãÉåÇÉ=Ç~ÖîäáåÇÉêë=Éå=äáÄÉääÉåI=îáëëÉåI=~ãÑáÄáÉØåI=òççÖÇáÉêÉå=Éå=ÄêçÉÇîçÖÉäëK==
• eáÉêÄáà= òáàå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= ÄÉíêçââÉå= òç~äë= wï~åÉÄäçÉãI= píÉÉå~åàÉêI= táäÇÉ=
ã~êàçäÉáåI=ÇÉ=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉêI=dêìííçI=qìêÉäììê=Éå=îäÉÉêãìáòÉåK==
• få=ÜÉí=ÖÉÜÉäÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=âçãÉå=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉêë=~äÖÉãÉÉå=îççêK=aÉ=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=
ÜÉí=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=åÉÖ~íáÉÑ=ÉÑÑÉÅí=çé=ÜÉí=îççêíÄÉëí~~å=î~å=ÇÉòÉ=ëççêí=áå=ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇK==
• aÉ=âï~äáíÉáí=î~å=ÜÉí=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=îççê=îäÉÉêãìáòÉå=îÉêãáåÇÉêí=åáÉí=Éå=ò~ä=ÖÉëÅÜáâíÉê=
ïçêÇÉå=îççê=ÉÉå=~~åí~ä=îäÉÉêãìáòÉåëççêíÉå=òç~äë=ÇÉ=t~íÉêîäÉÉêãìáëK=
• aççê=ÇÉ=ëäççé=î~å=ÄçÉêÇÉêáàÉå=Éå=ÉîÉåíìÉäÉ=â~é=î~å=çìÇÉ=ÄçãÉå=îÉêÇïáàåÉå=éçíÉåíáØäÉ=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=î~å=îäÉÉêãìáòÉåK==
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
ráí=ÉÉå=îÉêÖÉäáàâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=êÉÖÉäÖÉîáåÖ=Ääáàâí=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉW=
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•
•
•

A&W-rapport 628

s~åìáí=ÜÉí=ççÖéìåí=î~å=ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ëíìáí=ÇÉ=Äçìï=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=åáÉí=
çé=ÄÉòï~êÉå=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåK=
qÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= c~ìå~ïÉí= ÖÉäÇíI= Ç~í= Éê= îççê= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ëççêíÉå= EÅ~íÉÖçêáÉ= NF= ÖÉÉå= çåíÜÉÑÑáåÖ= ÜçÉÑí= íÉ= ïçêÇÉå= ~~åÖÉîê~~ÖÇI= çãÇ~í= îççê= ÇÉòÉ=
ëççêíÉå=îêáàëíÉääáåÖ=~~å=ÇÉ=çêÇÉ=áëK==
få=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=ãçÉí=îççê=ÇÉ=häÉáåÉ=jçÇÇÉêâêìáéÉê=çåíÜÉÑÑáåÖ=
~~åÖÉîê~~ÖÇ=ïçêÇÉåK=eáÉêÄáà=ãçÉí=~~å=ÉÉå=~~åí~ä=îççêï~~êÇÉå=ïçêÇÉå=îçäÇ~~åK=

=
sççêï~~êÇÉå=
sççêï~~êÇÉå=
o aÉ= ÖìåëíáÖÉ= áåëí~åÇÜçìÇáåÖ= î~å= ÇÉ= häÉáåÉ= ãçÇÇÉêâêìáéÉê= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÄäáàÑí=
ÖÉï~~êÄçêÖÇ= ãÉí= ÜÉí= ÄÉÜçìÇ= î~å= ÉåâÉäÉ= ëäçíÉåK= eÉí= â~å= ÜáÉê= Ö~~å= çã= ÇÉ=
ï~íÉêîçÉêÉåÇÉ=íçÅÜí=Çççê=ÜÉí=ÅÉåíê~äÉ=ÇÉÉä=çÑ=ÉÉå=~~åí~ä=ëäçíÉå=áå=ÜÉí=òìáÇççëíÉå=î~å=
ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK==
o eÉí= ÇÉãéÉå= Éå= ~ÑÖê~îÉå= î~å= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= ëäçíÉå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÇáÉåí= çé= ÉÉå=
îáëîêáÉåÇÉäáàâÉ=ã~åáÉê=íÉ=ÖÉÄÉìêÉåK=lã=ÜÉå=åáÉí=íÉ=îÉêëíçêÉå=íáàÇÉåë=ÇÉ=îççêíéä~åíáåÖ=
Eáå= îççêà~~ê= Éå= òçãÉêF= çÑ= çîÉêïáåíÉêáåÖ= âìååÉå= ëäçíÉå= ÜÉí= ÄÉëí= áå= ÇÉ= ã~~åÇÉå=
ëÉéíÉãÄÉê= J= çâíçÄÉê= ïçêÇÉå= ÖÉÇÉãéíK= eÉí= ÇÉãéÉå= â~å= ÜÉí= ÄÉëíÉ= î~å~Ñ= ¨¨å= òáàÇÉ=
ÖÉÄÉìêÉåI= òçÇ~í= ÇÉ= îáëëÉå= Éå= ~ãÑáÄáÉØå= ÇÉ= â~åë= âêáàÖÉå= çã= îá~= ÇÉ= ~åÇÉêÉ= òáàÇÉ= ÇÉ=
ëäççí=íÉ=îÉêä~íÉåK=^äë=Éê=ÖÉÉå=îäìÅÜíïÉÖ=~~åïÉòáÖ=áë=EÄáà=ÉÉå=~ÑÖÉëäçíÉå=ï~íÉêF=âìååÉå=
ÇÉ=îáëëÉå=ÜÉí=ÄÉëíÉ=ïçêÇÉå=ïÉÖÖÉîáëí=Éå=áå=ÉÉå=~åÇÉê=å~Äáà=ï~íÉê=ïçêÇÉå=ìáíÖÉòÉíK==
=
• qÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=ìáíÖÉò~~áÇÉ=píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=ã~êàçäÉáå=ïçêÇí=ÖÉ~ÇîáëÉÉêÇ=çã=Äáà=
ÇÉ=ÇáÉåëí=oÉÖÉäáåÖÉå=ÉÉå=îÉêòçÉâ=áå=íÉ=ÇáÉåÉå=îççê=îêáàëíÉääáåÖK=lé=Çáí=çÖÉåÄäáâ=ïçêÇí=
Çççê= ÜÉí= ãáåáëíÉêáÉ= î~å= iks= ÖÉïÉêâí= ~~å= ÉÉå= ÅáêÅìä~áêÉI= ï~~êÄáà= éçéìä~íáÉë= î~å= ëíêáâí=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= ïçêÇÉå= îêáàÖÉëíÉäÇ= î~å= çåíÜÉÑÑáåÖ= çé= îççêï~~êÇÉ= Ç~í= ~~åÖÉíççåÇ=
â~å=ïçêÇÉå=Ç~í=ÇÉ=ëççêí=åáÉí=î~å=å~íìêÉ=íÜìáëÜççêí=áå=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=Éå=òáÅÜ=~äë=ÖÉîçäÖ=î~å=
ãÉåëÉäáàâÉ=Ü~åÇÉäáåÖÉå=áå=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=ÜÉÉÑí=ÖÉîÉëíáÖÇK==
• aÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=~~åÖÉíêçÑÑÉå=îäÉÉêãìáëëççêíÉå=âçãí=åáÉí=áå=
ÖÉî~~êK= aáí= ÖÉäÇí= ççâ= îççê= ÇÉ= ãáåÇÉê= ~äÖÉãÉåÉ= dÉïçåÉ= ÖêççíççêîäÉÉêãìáëI= ï~~êî~å=
ëäÉÅÜíë= ÉÉå= ÉåâÉäI= ï~~êëÅÜáàåäáàâ= òïÉêîÉåÇI= ÉñÉãéä~~ê= áë= ï~~êÖÉåçãÉåK= tÉä= ïçêÇí= ÜÉí=
íÉêêÉáå= çåÖÉëÅÜáâí= îççê= ÇÉòÉ= ëççêíK= fåÇáÉå= êìáãíÉäáàâÉ= áåÖêÉéÉå= éä~~íëîáåÇÉå= ÇáÉ= ÇÉòÉ=
ëççêíÉå=çÑ=Üìå=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=ëÅÜ~ÇÉåI=ïçêÇí=ÖÉÉå=îêáàëíÉääáåÖ=îÉêäÉÉåÇI=ççâ=åáÉí=çé=Ä~ëáë=î~å=
ÉÉå= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉK= bÉå= çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö= áë= Ç~å= åççÇò~âÉäáàâK= bê= îáåÇí= Ç~å= ÉÉå=
òçÖÉå~~ãÇÉ= ìáíÖÉÄêÉáÇÉ= íçÉíë= éä~~íëI= ï~~êÄáà= ÖÉíçÉíëí= ïçêÇí= ~~å= ÇêáÉ= ÅêáíÉêá~W= NF= Éê= áë=
ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=áå=çÑ=Äáà=ÇÉ=ïÉí=ÖÉåçÉãÇ=ÄÉä~åÖI=OF=Éê=áë=ÖÉÉå=~äíÉêå~íáÉÑ=Éå=PF=ÇçÉí=ÖÉÉå=
~ÑÄêÉìâ=~~å=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëççêíK=^~å=~ääÉÇêáÉ=ÇÉ=ÅêáíÉêá~=
ãçÉí=îçäÇ~~å=òáàåK=aÉ=ÉÉêëíÉ=íïÉÉ=éìåíÉå=î~ääÉå=ÄìáíÉå=ÇÉòÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖK=_áà=
ÇÉ=áåëÅÜ~ííáåÖ=çÑ=ÇÉ=áåÖêÉÉé=~ÑÄêÉìâ=ÇçÉí=~~å=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=
ÇÉ= ëççêí= ïçêÇí= ÖÉâÉâÉå= å~~ê= ÇÉ= ëí~íìë= î~å= ÇÉ= ëççêí= Éå= ÇÉ= ä~åÇÉäáàâÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖK= aÉ=
ëäççé=î~å=ÇÉ=ÄçÉêÇÉêáà=ò~ä=çé=ÉÉå=îäÉÉêãìáëîêáÉåÇÉäáàâÉ=ã~åáÉê=ãçÉíÉå=éä~~íëîáåÇÉå=çã=
íÉ=îççêâçãÉå=Ç~í=ÉñÉãéä~êÉå=ïçêÇÉå=ÖÉÇççÇK=aÉ=ÉîÉåíìÉäÉ=â~é=î~å=~~åïÉòáÖÉ=ÄçãÉå=
ò~ä= ëçïáÉëç= ÄìáíÉå= ÜÉí= ÄêçÉÇëÉáòçÉå= î~å= îçÖÉäë= ãçÉíÉå= éä~~íëîáåÇÉåK= s~å= ÇÉ= çìÇÉ=
ÄçãÉå= ïçêÇí= îä~â= îççê= ÇÉ= ÖÉéä~åÇÉ= â~éÇ~íìã= î~ëíÖÉëíÉäÇ= Ç~í= Éê= ÖÉÉå= dÉïçåÉ=
ÖêççíççêîäÉÉêãìáòÉå=Üìå=òçãÉêîÉêÄäáàÑ=ÜÉÄÄÉåK=få=ÇÉ=ïáåíÉê=ëéÉÉäí=Çáí=éêçÄäÉÉã=åáÉíI=Éå=
îççê= çîÉêáÖÉ= ÄççãîÉêÄäáàîÉåÇÉ= ëççêíÉå= òáàå= ÇÉ= ~~åïÉòáÖÉ= ëéäÉíÉå= áå= ÇÉ= çìÇÉ= ÄçãÉå= íÉ=
âäÉáåK==
• qÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄêçÉÇÉåÇÉ=îçÖÉäë=ÖÉäÇí=Ç~í=ÜÉí=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉ=
bìêçéÉëÉ=sçÖÉäêáÅÜíäáàå=Éå=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=îÉêÄçÇÉå=áë=çã=ÜÉå=áå=Üìå=ÄêçÉÇJ=I=
êìëíJ= çÑ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= íÉ= îÉêëíçêÉåK= sççê= ÇÉ= îçÖÉäëççêíÉå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= î~äí= ÜÉí=
ÄêçÉÇëÉáòçÉå=áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=íìëëÉå=NR=ã~~êí=Éå=NR=àìäáK=
=
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ifqbo^qrro=
fqbo^qrro=
_ÉêÖã~åëI=tK=C=^K=wìáÇÉêïáàâ=NVUSK=^íä~ë=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=^ãÑáÄáÉØå=Éå=oÉéíáÉäÉå=Éå=
Üìå=ÄÉÇêÉáÖáåÖK=sáàÑÇÉ=eÉêéÉíçäçÖÉçÖê~ÑáëÅÜ=îÉêëä~ÖK=i~ÅÉêí~L=hkks=ráíÖÉîÉêáàI=
eççÖïçìÇK=
_áàäëã~I=oKdKI=cK=eìëíáåÖë=C=`KgK=`~ãéÜìóëÉå=OMMNK=^äÖÉãÉåÉ=Éå=ëÅÜ~~êëÉ=îçÖÉäë=î~å=
kÉÇÉêä~åÇ=E^îáÑ~ìå~=î~å=kÉÇÉêä~åÇ=OFK=dj_=ráíÖÉîÉêáàI=e~~êäÉã=L=píáÅÜíáåÖ=ráíÖÉîÉêáà=
hçåáåâäáàâÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=k~íììêÜáëíçêáëÅÜÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=hkksI=ríêÉÅÜíK==
_êçÉâÜìáòÉåI=pKI=_K=eçÉâëíê~I=sK=î~å=i~~êI=`K=pãÉÉåâ=C=gK_KjK=qÜáëëÉå=EÉÇëKF=NVVOK=^íä~ë=
î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=òççÖÇáÉêÉåK=píáÅÜíáåÖ=ráíÖÉîÉêáà=hçåáåâäáàâÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
k~íììêÜáëíçêáëÅÜÉ=sÉêÉåáÖáåÖI=ríêÉÅÜíK=
`çÉäÉåI= gKbKjK= î~å= ÇÉê= NVVOK= sÉêëéêÉáÇáåÖ= Éå= ÉÅçäçÖáÉ= î~å= ~ãÑáÄáÉØå= Éå= êÉéíáÉäÉå= áå=
iáãÄìêÖK= píáÅÜíáåÖ= k~íììêéìÄäáÅ~íáÉë= iáãÄìêÖI= j~~ëíêáÅÜí= L= píáÅÜíáåÖ= o^slkI=
káàãÉÖÉåK=
bfpJkÉÇÉêä~åÇI=aÉ=säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖ=C=kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉ=OMMPK=
t~~êåÉãáåÖÉåîÉêëä~Ö=Ç~ÖîäáåÇÉêëI=äáÄÉääÉå=Éå=ëéêáåâÜ~åÉåK=bfpJkÉÇÉêä~åÇI=iÉáÇÉå=L=aÉ=
säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖI=t~ÖÉåáåÖÉå=L=kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉI=^ëëÉå=
h~éíÉóåI=hK=NVVRK=säÉÉêãìáòÉå=áå=ÜÉí=ä~åÇëÅÜ~éK=lîÉê=Üìå=ÉÅçäçÖáÉI=ÖÉÇê~Ö=Éå=îÉêëéêÉáÇáåÖK=
pÅÜìóí=C=`çI=e~~êäÉãK=
iáãéÉåëI=eK=C=mK=qïáëâ=OMMQK=jÉí=îäÉÉêãìáòÉå=çîÉêïÉÖK=oáàâëï~íÉêëí~~íI=aÉäÑíL=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=wççÖÇáÉêâìåÇÉ=Éå=wççÖÇáÉêÄÉëÅÜÉêãáåÖI=^êåÜÉãK=
iáãéÉåëI=eKgKdK^KI=hK=jçëíÉêí=C=tK=_çåÖÉêë=EÉÇëKF=NVVTK=^íä~ë=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
säÉÉêãìáòÉåK=låÇÉêòçÉâ=å~~ê=îÉêëéêÉáÇáåÖ=Éå=ÉÅçäçÖáÉK=píáÅÜíáåÖ=ráíÖÉîÉêáà=hçåáåâäáàâÉ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=k~íììêÜáëíçêáëÅÜÉ=sÉêÉåáÖáåÖI=ríêÉÅÜíK=
iks=OMMQK=_Éëäìáí=oçÇÉ=äáàëíÉå=Ñäçê~=Éå=Ñ~ìå~K=jáåáëíÉêáÉ=î~å=i~åÇÄçìïI=k~íììê=Éå=
sçÉÇëÉäâï~äáíÉáíI=aÉå=e~~ÖK=
iks=OMMQK=tÉêâÉå=~~å=k~íìê~=OMMMK=e~åÇêÉáâáåÖ=îççê=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=ÇÉ=sçÖÉäJ=Éå=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉåK=jáåáëíÉêáÉ=î~å=i~åÇÄçìïI=k~íììê=Éå=sçÉÇëÉäâï~äáíÉáíI=aÉå=
e~~ÖK==
jçäÉå~~êI=gKdK=ÇÉ=C=aK^K=gçåâÉêë=NVVTÄK=tÉÖîÉêäáÅÜíáåÖ=Éå=k~íììê=EffFK=
e~~äÄ~~êÜÉáÇëëíìÇáÉ=~~åîìääÉåÇ=çåÇÉêòçÉâK=f_kJo~ééçêí=PPSI=fåëíáíììí=îççê=_çëJ=Éå=
k~íììêçåÇÉêòçÉâI=t~ÖÉåáåÖÉåK=
jçäÉå~~êI=gKdK=ÇÉI=aK^K=gçåâÉêë=C=jKbK=p~åÇÉêë=OMMMK=tÉÖîÉêäáÅÜíáåÖ=Éå=k~íììê=EfffFK=
içâ~äÉ=áåîäçÉÇ=î~å=ïÉÖîÉêäáÅÜíáåÖ=çé=ÉÉå=Öêìííçéçéìä~íáÉK=attJo~ééçêí=mJattJ
OMMMJMOQK=^äíÉêê~Jê~ééçêí=MSQI=t~ÖÉåáåÖÉåK=
jçäÉå~~êI=gKdK=ÇÉI=aK^K=gçåâÉêë=C=oKgKeKdK=eÉåâÉåë=NVVT~K=tÉÖîÉêäáÅÜíáåÖ=Éå=k~íììê=EfFK=
bÉå=äáíÉê~íììêëíìÇáÉ=å~~ê=ÇÉ=ïÉêâáåÖ=Éå=ÉÑÑÉÅíÉå=î~å=äáÅÜí=Éå=îÉêäáÅÜíáåÖ=çé=å~íììêK=f_kJ
o~ééçêí=OUTI=fåëíáíììí=îççê=_çëJ=Éå=k~íììêçåÇÉêòçÉâI=t~ÖÉåáåÖÉåK=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉ=OMMOK=aÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=äáÄÉääÉå=ElÇçå~í~FK=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=Ñ~ìå~=QK=k~íáçå~~ä=k~íììêÜáëíçêáëÅÜ=jìëÉìã=k~íìê~äáëI=hkks=ráíÖÉîÉêáà=C=
bìêçéÉ~å=fåîÉêíÉÄê~íÉ=pìêîÉóJkÉÇÉêä~åÇI=iÉáÇÉåK=
káÉI=eKtK=ÇÉ=NVVSK=^íä~ë=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=òçÉíï~íÉêîáëëÉåK=píáÅÜíáåÖ=^íä~ë=îÉêëéêÉáÇáåÖ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=òçÉíï~íÉêîáëëÉåK=jÉÇá~=mìÄäáëÜáåÖ=fåíKI=açÉíáåÅÜÉãK=
k∏ääÉêíI=^K=C=`K=k∏ääÉêí=OMMNK=^ãÑáÄáÉØåÖáÇë=î~å=bìêçé~K=qáêáçå=ráíÖÉîÉêë=_sI=_~~êåK=
oççãÉåI=jKtKgK=î~åI=^K=_çÉäÉI=jKgKqK=î~å=ÇÉê=tÉáÇÉI=bK^KgK=î~å=táåÇÉå=C=aK=wçÉíÉÄáÉê=
OMMMK=_Éä~åÖêáàâÉ=îçÖÉäÖÉÄáÉÇÉå=áå=kÉÇÉêä~åÇI=NVVPJVTK=^ÅíìÉÉä=çîÉêòáÅÜí=î~å=bìêçéÉëÉ=
îçÖÉäï~~êÇÉå=áå=~~åÖÉïÉòÉå=Éå=~~å=íÉ=ïáàòÉå=ëéÉÅá~äÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë=Éå=~åÇÉêÉ=
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ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÖÉÄáÉÇÉåK=plslkJáåÑçêã~íáÉê~ééçêí=OMMMLMNK=plslk=sçÖÉäçåÇÉêòçÉâ=
kÉÇÉêä~åÇI=_ÉÉâJrÄÄÉêÖÉåK=
plslk=sçÖÉäçåÇÉêòçÉâ=kÉÇÉêä~åÇ=OMMOK=^íä~ë=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÄêçÉÇîçÖÉäë=NVVUJ
OMMMK=kÉÇÉêä~åÇëÉ=Ñ~ìå~=RK=k~íáçå~~ä=k~íììêÜáëíçêáëÅÜ=ãìëÉìã=k~íìê~äáëI=hkks=
ráíÖÉîÉêáà=C=bìêçéÉ~å=fåîÉêíÉÄê~íÉ=pìêîÉóJkÉÇÉêä~åÇI=iÉáÇÉåK=
q~ñI=jKeK=NVUVK=^íä~ë=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=Ç~ÖîäáåÇÉêëK=sÉêÉåáÖáåÖ=íçí=_ÉÜçìÇ=î~å=
k~íììêãçåìãÉåíÉå=áå=kÉÇÉêä~åÇI=ÛëJdê~îÉä~åÇL=säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖI=t~ÖÉåáåÖÉåK==
säáåÇÉêïÉêâÖêçÉé=cêáÉëä~åÇ=C=aÉ=säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖ=OMMMK=a~ÖîäáåÇÉêë=áå=cêóëäßåX=ÜÉí=
îäìÅÜíáÖÉ=î~ëíÖÉäÉÖÇK=cêáÉëÉ=mÉêë=_çÉâÉêáàI=iÉÉìï~êÇÉåL=píáÅÜíáåÖ=ráíÖÉîÉêáà=hçåáåâäáàâÉ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=k~íììêÜáëíçêáëÅÜÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=hkksI=ríêÉÅÜíK=
t~ëëÅÜÉêI=jKoK=hÉíÉä~~êI=jK=î~å=ÇÉê=tÉáÇÉI=^K=píêççI=sK=h~äâã~åI=kK=aáåÖÉã~åëÉI=eK=
fåÖÄÉêÖ=C=fK=qáÉäÉã~å=NVVRK=sÉêëéêÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=iáÄÉääÉåK=E_áàä~ÖÉ=Äáà=
káÉìïëÄêáÉÑ=bfpJkÉÇÉêä~åÇ=OPFK=píáÅÜíáåÖ=bìêçéÉ~å=fåîÉêíÉÄê~íÉ=pìêîÉóI=iÉáÇÉåK=
wçääáåÖÉêI=oKI=oK=`êÉÉãÉêë=C=cK=péáâã~åë=ãKãKîK=jK=sÉêÇáàâI=_K=mêìÇçåI=eK=ÇÉ=káÉ=C=
tÉêâÖêçÉé=mçäÇÉêîáëëÉå=o^slk=OMMPK=dÉÖÉîÉåëîççêòáÉåáåÖ=îáëJ=Éå=~ãÑáÄáÉëççêíÉå=
^ååÉñ=ff=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåK=lîÉêòáÅÜí=ÄÉëíÉ=äÉÉÑÖÉÄáÉÇÉå=h~ãë~ä~ã~åÇÉêI=dêçíÉ=
ãçÇÇÉêâêìáéÉêI=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉêI=_áííÉêîççêå=Éå=oáîáÉêÇçåÇÉêé~ÇK=píáÅÜíáåÖ=
o^slkI=káàãÉÖÉåK==
=
dÉê~~ÇéäÉÉÖÇÉ=áåíÉêåÉíëáíÉë=
dÉê~~ÇéäÉÉÖÇÉ=áåíÉêåÉíëáíÉë=
ïïïKå~íììêäçâÉíKåä==
ïïïKê~îçåKåä==
ïïïKãáåäåîKåäLå~íìê~OMMM=
=
=
=
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_fgi^db=NK=obibs^kqb=
_fgi^db=NK=obibs^kqb=tbqJ
tbqJ=bk=
obdbidbsfkd=
obdbidbsfkd=
sççê= ÇÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ= î~å= ÇÉ= îççêÖÉåçãÉå=
éä~ååÉå= áå= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâëÖÉÄáÉÇ= òáàå= ÇÉ=
bìêçéÉëÉ= Éå= kÉÇÉêä~åÇëÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= î~å=
ÄÉä~åÖK= ^ääÉ= êìáãíÉäáàâÉ= áåÖêÉéÉå= ÇáÉåÉå= ~~å=
ÇÉòÉ= êÉÖÉäÖÉîáåÖ= íÉ= ïçêÇÉå= ÖÉíçÉíëíK= s~å= ÇÉ=
êÉäÉî~åíÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= ïçêÇí= ÜáÉêçåÇÉê= ÉÉå=
çîÉêòáÅÜí=ÖÉÖÉîÉåK=
=
^~å= ÇÉòÉ= íÉâëíÉå= âìååÉå= ÖÉÉå= êÉÅÜíÉå=
ïçêÇÉå= çåíäÉÉåÇX= îççê= ÇÉ= éêÉÅáÉòÉ= íÉâëíÉå=
ÇáÉåÉå= ~äíáàÇ= ÇÉ= ççêëéêçåâÉäáàâÉ= ÇçÅìãÉåíÉå=
íÉ=ïçêÇÉå=ÖÉê~~ÇéäÉÉÖÇK==

brolmbpb=e^_fq^qof`eqifgk
brolmbpb=e^_fq^qof`eqifgk=
qifgk=
aÉ= e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= áë= áå= NVVO= Çççê= ÇÉ=
bìêçéÉëÉ= råáÉ= ìáíÖÉÄê~ÅÜíK= aÉòÉ= ÄÉççÖí= ÇÉ=
ÄáçäçÖáëÅÜÉ=ÇáîÉêëáíÉáí=íÉ=ï~~êÄçêÖÉåI=Çççê=ÜÉí=
áåëí~åÇÜçìÇÉå= î~å= ÇÉ= å~íììêäáàâÉ= Éå= Ü~äÑJ
å~íììêäáàâÉ= äÉÉÑÖÉÄáÉÇÉå= Éå= ÇÉ= ïáäÇÉ= Ñäçê~= Éå=
Ñ~ìå~K= aÉ= e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= áë= Ç~~êãÉÉ= ÖÉêáÅÜí=
çé= ëççêíÄÉëÅÜÉêãáåÖ= Éå= ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖK=
_áàòçåÇÉêÉ= Ü~Äáí~íë= òáàå= ÖÉåçÉãÇ= áå= Äáàä~ÖÉ= f=
î~å=ÇÉ=êáÅÜíäáàåI=ëççêíÉå=ï~~êîççê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ÖÉÄáÉÇÉå= ~~åÖÉïÉòÉå= ãçÉíÉå= ïçêÇÉå= òáàå=
ÖÉåçÉãÇ= áå= Äáàä~ÖÉ= ffI= Éå= ëççêíÉå= ÇáÉ= ççâ=
ÄìáíÉå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
ÄÉÜçÉîÉå= òáàå= çéÖÉåçãÉå= áå= Äáàä~ÖÉ= fsK= aÉ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=çîÉêÜÉáÇ=ÜÉÉÑí=îççê=çåë=ä~åÇ=ÉÉå=
~~åí~ä= e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå= çÑ= péÉÅá~äÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë= Ep_wÛëF= ~~åÖÉãÉäÇ= Äáà= ÇÉ=
bìêçéÉëÉ= råáÉ= Éå= ÇÉòÉ= äáàëí= çé= NV= ÑÉÄêì~êá=
OMMP=ÖÉéìÄäáÅÉÉêÇ=áå=ÇÉ=pí~~íëÅçìê~åíK==
aÉ=éä~åíÉåJ=çÑ=ÇáÉêëççêíÉå=ÇáÉ=îÉêãÉäÇ=òáàå=áå=
_áàä~ÖÉ= fs= î~å= ÇÉ= e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= ãçÉíÉå= íÉ=
~ääÉå=íáàÇÉ=ëíêáâí=ÄÉëÅÜÉêãÇ=ïçêÇÉåK=få=~êíáâÉä=
NO= î~å= ÇÉ= êáÅÜíäáàå= ëí~~íI= Ç~í= ÜÉí= îÉêÄçÇÉå= áë=
ÇÉòÉ= _áàä~ÖÉJfsJëççêíÉå= çéòÉííÉäáàâ= íÉ= îÉêJ
ëíçêÉåI= îççê~ä= íáàÇÉåë= ÇÉ= îççêíéä~åíáåÖëJ
éÉêáçÇÉI=ÇÉ=çîÉêïáåíÉêáåÖ=Éå=ÇÉ=íêÉâK=qÉîÉåë=áë=
ÜÉí= îÉêÄçÇÉå= ÇÉ= îççêíéä~åíáåÖëJ= çÑ= êìëíéä~~íë=
íÉ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉå=çÑ=íÉ=îÉêåáÉäÉåK=få=~ääÉ=ÖÉî~ääÉå=
ï~~êáå=ÉÉå=éêçàÉÅí=çÑ=éä~å=ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=
â~å= ÜÉÄÄÉå= çé= ÇÉ= ÄÉíêçââÉå= ëççêíÉå= áë= ÉÉå=
Úé~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖÛ=åçÇáÖK=jÉí=ÄÉÜìäé=î~å=
ÇÉ=îççêíçÉíë=áå=Çáí=ê~ééçêí=ïçêÇí=î~ëíÖÉëíÉäÇ=çÑ=
Éê=áåÇÉêÇ~~Ç=ÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=åÉÖ~íáÉÑ=ÉÑÑÉÅí=â~å=
òáàåK==

=

brolmbpb=sldbiof`eqifgk
brolmbpb=sldbiof`eqifgk=
fgk=
aÉ= bìêçéÉëÉ= sçÖÉäêáÅÜíäáàå= EêáÅÜíäáàå=
TVLQMVLbdF= ëí~ãí= ìáí= NVTV= Éå= áë= îÉêÇÉê=
~~åÖÉëÅÜÉêéí= áå= ä~íÉêÉ= à~êÉåK= aÉ= bìêçéÉëÉ=
råáÉ= ÜÉÉÑí= ÇÉòÉ= êáÅÜíäáàå= áåÖÉëíÉäÇ= íÉê= ÄÉÜçìÇ=
î~å= ÇÉ= îçÖÉäëí~åÇK= aÉ= sçÖÉäêáÅÜíäáàå= áë=
ÅçãéäÉãÉåí~áê= ~~å= ÇÉ= e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= Éå=
ÜÉÉÑí= îççê= ÉÉå= Öêççí= ÇÉÉä= ÇÉòÉäÑÇÉ= ïÉêâáåÖK=
t~~ê= ÜÉí= îçÖÉäë= ÄÉíêÉÑí= áë= ÇÉ= sçÖÉäêáÅÜíäáàå=
î~å=íçÉé~ëëáåÖI=íÉêïáàä=îççê=~ääÉ=~åÇÉêÉ=Ñäçê~=Éå=
Ñ~ìå~=ÇÉ=e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áëK=aÉ=
sçÖÉäêáÅÜíäáàå= êÉÖÉäí= ÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖI= ÜÉí=
ÄÉÜÉÉê= Éå= ÇÉ= êÉÖìäÉêáåÖ= î~å= îçÖÉäëççêíÉåK=
sççê= ÄÉÇêÉáÖÇÉ= îçÖÉäë=Éå= îççê= íêÉâîçÖÉäë= òáàå=
íÉê= ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= î~å= Üìå= äÉÉÑÖÉÄáÉÇ= péÉÅá~äÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë= Ep_w…ëF= ~~åÖÉïÉòÉå= EòáÉ=
ïïïKãáåäåîKåäLå~íìê~OMMMFK= aÉ= péÉÅá~äÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë= î~å= sçÖÉäêáÅÜíäáàå= Éå=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= îçêãÉå= ë~ãÉå= ÜÉí= åÉíïÉêâ=
k~íìê~=OMMMK=
=
få= _áàä~ÖÉ= f= î~å= ÇÉ= sçÖÉäêáÅÜíäáàå= ëí~~å= ÇÉ=
ëççêíÉå= îÉêãÉäÇ= ï~~êîççê= ÇÉ= iáÇëí~íÉå=
péÉÅá~äÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë=
ãçÉíÉå=
î~ëíëíÉääÉåK=_áà=ÇÉ=~~åïáàòáåÖ=ÜÉÉÑí=kÉÇÉêä~åÇ=
~äë= Éñíê~= ÅêáíÉêáìã= íçÉÖÉîçÉÖÇ= Ç~í= ÄáååÉå= ÉÉå=
p_w= íÉåãáåëíÉ= NMM= Ü~= ~~åÉÉåÖÉëäçíÉå=
å~íììêÖÉÄáÉÇ= ãçÉëí= îççêâçãÉå= EòáÉ= î~å=
oççãÉå=Éí=~äK=OMMMFK==
=
_ìáíÉå= ÇÉ= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉòÉ= êáÅÜíäáàå=
~~åÖÉïÉòÉå= péÉÅá~äÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë=
ÖÉåáÉíÉå= îçÖÉäë= ÉÉå= ~äÖÉãÉåÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖK= aÉ=
sçÖÉäêáÅÜíäáàå= ëíÉäí= ÇÉ= äáÇëí~íÉå= îÉêéäáÅÜí= îççê=
~ääÉ= îçÖÉäëççêíÉåI= ï~~êçåÇÉê= íêÉâîçÖÉäëI=
ÄÉëÅÜÉêãÉåÇÉ= ã~~íêÉÖÉäÉå= íÉ= åÉãÉåK= aÉ=
sçÖÉäêáÅÜíäáàå= îÉêÄáÉÇí= ÜÉí= îÉêëíçêÉå= î~å=
îçÖÉäë=Éå=åÉëíÉå=íáàÇÉåë=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉåK=a~í=
ÄÉíÉâÉåí= Ç~í= ÜÉí= áå= ÇáÉ= éÉêáçÇÉ= åáÉí= áë=
íçÉÖÉëí~~å= çã= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= áå= ÉÉå= ÖÉÄáÉÇ=
íÉ= ëí~êíÉå= ÇáÉ= ÄÉÇêÉáÖÉåÇ= òáàå= îççê=
ÄêçÉÇîçÖÉäëK=sççê=ÇÉ=ãÉÉëíÉ=ëççêíÉå=ÖÉäÇí=ÉÉå=
ÄêçÉÇëÉáòçÉå=î~å=NR=ã~~êí=íçí=Éå=ãÉí=NR=àìäáK=
t~ååÉÉê=îççê=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=ïçêÇí=ÖÉëí~êí=
ãÉí=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉåI=áë=ÇÉ=â~åë=òÉÉê=ÖÉêáåÖ=
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Ç~í=Ç~~ê=ÄêçÉÇîçÖÉäë=Ö~~å=åÉëíÉäÉåK=wçÇçÉåÇÉ=
áë=Éê=íáàÇÉåë=ÜÉí=Ç~~êçé=îçäÖÉåÇÉ=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=
ÖÉÉå=ëéê~âÉ=î~å=îÉêëíçêáåÖ=î~å=ÄêçÉÇîçÖÉäëK=få=
kÉÇÉêä~åÇ=áë=ÇÉòÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=çéÖÉåçãÉå=áå=
ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= ÇáÉ= ëáåÇë= N= ~éêáä= OMMO=
î~å=âê~ÅÜí=áëK=

cilo^J
cilo^J=bk=c^rk^tbq=
bk=c^rk^tbq=
mÉê= N= ~éêáä= OMMO= áë= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí=
Epí~~íëÄä~Ç=NVVUI=QMOF=áå=ïÉêâáåÖ=ÖÉíêÉÇÉå=ÇáÉ=
ÜÉí= ëççêíÉåÄÉëÅÜÉêãáåÖëçåÇÉêÇÉÉä= î~å= ÇÉ=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí= EkÄJïÉíF= çìÇÉ= ëíáàä=
îÉêî~åÖíK=få=ÇÉòÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=
çîÉêÜÉáÇ= î~å= å~íìêÉ= áå= kÉÇÉêä~åÇ=
îççêâçãÉåÇÉ= éä~åíÉåJ= Éå= ÇáÉêëççêíÉå=
~~åÖÉïÉòÉå= ÇáÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇ= ãçÉíÉå= ïçêÇÉåK=
ráíÖÉòçåÇÉêÇ= ÜáÉêî~å= òáàå= wï~êíÉ= Éå= _êìáåÉ=
ê~íI= eìáëãìáëI= jìëâìëê~íI= ÖÉÇçãÉëíáÅÉÉêÇÉ=
òççÖÇáÉêÉåI= ÖÉÇçãÉëíáÅÉÉêÇÉ= îçÖÉäë= Éå= ÉÉå=
~~åí~ä= îáëëççêíÉå= ï~~êçé= ÇÉ= sáëëÉêáàïÉí= NVSP=
î~å=íçÉé~ëëáåÖ=áëK==
aÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ÜçìÇí=áå=Ç~í=ÜÉí=îÉêÄçÇÉå=áë=
çã= ÄÉëÅÜÉêãÇÉI= áåÜÉÉãëÉ= éä~åíÉå= íÉ=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉå= E~êíáâÉä= UFK= eÉí= áë= ççâ= îÉêÄçÇÉå=
çã= ÄÉëÅÜÉêãÇÉI= áåÜÉÉãëÉ= ÇáÉêÉå= íÉ=
îÉêçåíêìëíÉåI= Ç~å= ïÉä= Üìå= åÉëíÉåI= ÜçäÉå= çÑ=
~åÇÉêÉ= îççêíéä~åíáåÖëJ= çÑ= î~ëíÉ= êìëíJ= çÑ=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= íÉ= ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåI= íÉ= îÉêåáÉäÉåI=
ìáí= íÉ= Ü~äÉåI= ïÉÖ= íÉ= åÉãÉå= çÑ= íÉ= îÉêëíçêÉå=
E~êíáâÉäÉå= V= íçí= Éå= ãÉí= NOFK= aÉòÉ= ~êíáâÉäÉå=
äìáÇÉå=äÉííÉêäáàâ=~äë=îçäÖíW=
^êíáâÉä=UK=
^êíáâÉä=UK=
eÉí=áë=îÉêÄçÇÉå=éä~åíÉåI=ÄÉÜçêÉåÇÉ=íçí=ÉÉå=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=éä~åíÉåëççêíI=íÉ=éäìââÉåI=íÉ=
îÉêò~ãÉäÉåI=~Ñ=íÉ=ëåáàÇÉåI=ìáí=íÉ=ëíÉâÉåI=íÉ=îÉêåáÉäÉåI=
íÉ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåI=íÉ=çåíïçêíÉäÉå=çÑ=çé=ÉåáÖÉêäÉá=
~åÇÉêÉ=ïáàòÉ=î~å=Üìå=ÖêçÉáéä~~íë=íÉ=îÉêïáàÇÉêÉåK=
^êíáâÉä=VK=
^êíáâÉä=VK=
eÉí=áë=îÉêÄçÇÉå=ÇáÉêÉåI=ÄÉÜçêÉåÇÉ=íçí=ÉÉå=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=ÇáÉêëççêíI=íÉ=ÇçÇÉåI=íÉ=
îÉêïçåÇÉåI=íÉ=î~åÖÉåI=íÉ=ÄÉã~ÅÜíáÖÉå=çÑ=ãÉí=ÜÉí=
ççÖ=Ç~~êçé=çé=íÉ=ëéçêÉåK==
^êíáâÉä=NMK=
^êíáâÉä=NMK=
eÉí=áë=îÉêÄçÇÉå=ÇáÉêÉåI=ÄÉÜçêÉåÇÉ=íçí=ÉÉå=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=ÇáÉêëççêíI=çéòÉííÉäáàâ=íÉ=
îÉêçåíêìëíÉåK=
^êíáâÉä=NNK=
^êíáâÉä=NNK=
eÉí=áë=îÉêÄçÇÉå=åÉëíÉåI=ÜçäÉå=çÑ=~åÇÉêÉ=
îççêíéä~åíáåÖëJ=çÑ=î~ëíÉ=êìëíJ=çÑ=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=î~å=
ÇáÉêÉåI=ÄÉÜçêÉåÇÉ=íçí=ÉÉå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=
ÇáÉêëççêíI=íÉ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåI=íÉ=îÉêåáÉäÉåI=ìáí=íÉ=Ü~äÉåI=
ïÉÖ=íÉ=åÉãÉå=çÑ=íÉ=îÉêëíçêÉåK=
^êíáâÉä=NOK=
^êíáâÉä=NOK=
eÉí=áë=îÉêÄçÇÉå=ÉáÉêÉå=î~å=ÇáÉêÉåI=ÄÉÜçêÉåÇÉ=íçí=
ÉÉå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=ÇáÉêëççêíI=íÉ=òçÉâÉåI=íÉ=

ê~éÉåI=ìáí=ÜÉí=åÉëí=íÉ=åÉãÉåI=íÉ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉå=çÑ=íÉ=
îÉêåáÉäÉåK=

låíÜÉÑÑáåÖ
låíÜÉÑÑáåÖ=
íÜÉÑÑáåÖ=
^ÅíáîáíÉáíÉå= ÇáÉ= ÉÉå= ÄÉÇêÉáÖáåÖ= îççê=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= áåÜçìÇÉåI= òáàå= òçåÇÉê=
çåíÜÉÑÑáåÖ= çé= ÖêçåÇ= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå=
Ñ~ìå~ïÉí= åáÉí= íçÉÖÉëí~~åK= få= ëáíì~íáÉë= ï~~ê=
ÖÉÉå= ÄÉîêÉÇáÖÉåÇÉ= çéäçëëáåÖ= ÄÉëí~~íI= â~å= ÜÉí=
ãáåáëíÉêáÉ= î~å= iks= çåíÜÉÑÑáåÖ= îÉêäÉåÉå= î~å=
ÇÉ= îÉêÄçÇëÄÉé~äáåÖÉåK= få= ÇÉ= ~êíáâÉäÉå= SM= íçí=
Éå= ãÉí= UO= Eîççê~ä= ÇÉ= ~êíáâÉäÉå= STI= SU= Éå= TRF=
î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= òáàå= ÇÉ=
çåíÜÉÑÑáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= å~ÇÉê= ìáíÖÉïÉêâíK=
mÉê= N= àìåá= OMMO= áë= ~êíáâÉä= TR= òçÇ~åáÖ=
~~åÖÉé~ëíI= Ç~í= ÉÉå= ~åÇÉê= ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉ=
ãçÖÉäáàâ= ïÉêÇ= Ç~å= ~ääÉÉå= ÜÉí= êÉÖáãÉ= î~å= ÇÉ=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàåK==
^jî_=OMMQ=
^jî_=OMMQ=
få= åçîÉãÄÉê= OMMQ= ÜÉÉÑí= ÜÉí= ãáåáëíÉêáÉ= î~å=
iks= ÉÉå= ^äÖÉãÉåÉ= j~~íêÉÖÉä= î~å= _Éëíììê=
E^jî_= OMMQF= ìáíÖÉÄê~ÅÜí= ãÉí= ÄÉíêÉââáåÖ= íçí=
~êíáâÉä= TRI= ÇáÉ= ÇÉ= çåíÜÉÑÑáåÖîÉêäÉåáåÖ= ãÉÉê=
~ÑëíÉãí= çé= ÇÉ= ã~íÉ= ï~~êáå= ëççêíÉå= áå= Üìå=
îççêíÄÉëí~~å= ïçêÇÉå= ÄÉÇêÉáÖÇ= Éå= ÇÉ= ~~êÇ= î~å=
ÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ÇáÉ= ÇÉòÉ= îÉêëíçêáåÖÉå=
âìååÉå= îÉêççêò~âÉåK= bÉå= ~~åí~ä= ëççêíÉå=
ï~~êîççê= îçäÖÉåë= ÇÉ= ÜìáÇáÖÉ= êÉÖÉäáåÖ=
çåíÜÉÑÑáåÖÉå= ~~åÖÉîê~~ÖÇ= ãçÉí= ïçêÇÉåI= áë=
Ç~å= îêáàÖÉëíÉäÇK= sççê= ÉÉå= ~~åí~ä= ~åÇÉêÉ=
ëççêíÉå= ÖÉäÇÉå= òï~~êÇÉêÉ= îçêãÉå= î~å=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖK= eáÉêçåÇÉê= ëí~~í= ïÉäâÉ=
ïáàòáÖáåÖÉå=Çççê=ÇÉòÉ=^jî_=òáàå=çéÖÉíêÉÇÉåK=
aÉ=^jî_=áë=ëáåÇë=N=à~åì~êá=OMMR=î~å=âê~ÅÜíK==
aÉ= ^jî_= çåÇÉêëÅÜÉáÇí= ÇêáÉ= Å~íÉÖçêáÉØå= î~å=
ëççêíÉåK= aÉ= áåÇÉäáåÖ= áë= ÄÉé~~äÇ= Çççê= ÇÉ=
òÉäÇò~~ãÜÉáÇ= çÑ= ÇÉ= ã~íÉ= î~å= ÄÉÇêÉáÖáåÖ= î~å=
ÇÉ= ëççêíÉå= áå= kÉÇÉêä~åÇI= ï~~êÄáà= ççâ= ÇÉ=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= áë= áåÖÉé~ëíK= aÉ= ^jî_=
çåÇÉêëÅÜÉáÇí= ççâ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉåI=
òç~äë= ÄÉëíÉåÇáÖ= ÄÉÜÉÉê= Éå= çåÇÉêÜçìÇI=
ÄÉëíÉåÇáÖ=
ÖÉÄêìáâ=
çÑ=
êìáãíÉäáàâÉ=
çåíïáââÉäáåÖÉåK=sççê=Éäâ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉ=
ÖÉäÇí= Ç~í= ÖÉÉå= ~ÑÄêÉìâ= ÖÉÇ~~å= ã~Ö= ïçêÇÉå=
~~å=ÇÉ=ÚÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖÛ=î~å=
ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=ëççêíÉåK=få=ÉÉå=~~åí~ä=ÖÉî~ääÉå=áë=
ÜÉí=åçÇáÖ=îçäÖÉåë=ÉÉå=òçÖÉå~~ãÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=
íÉ= ïÉêâÉåK= ^äîçêÉåë= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉë= íÉ= ÄÉåçÉãÉåI= òáàå=
ÜáÉêçåÇÉê= ÉÉêëí= ÇÉ= çåÇÉêëíêÉÉéíÉ= ÄÉÖêáééÉå=
íçÉÖÉäáÅÜíK=
=

dìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=
wç~äë= ÜáÉêîççê= áë= ~~åÖÉÖÉîÉåI= Ö~~í= ÜÉí= Äáà= ÇÉ=
çåíÜÉÑÑáåÖîÉêäÉåáåÖ= ~äíáàÇ= çã= ÇÉ= îê~~Ö= çÑ= ÇÉ=

e
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ÖìåëíáÖÉ= ëí~~í= î~å= áåëí~åÇÜçìÇáåÖ= î~å= ÇÉ=
ëççêí= åáÉí= áå= ÖÉî~~ê= âçãíK= eáÉêçåÇÉê= ïçêÇí=
îÉêëí~~å= EbìêçéÉëÉ= `çããáëëáÉ= OMMMI=
ïïïKÉìêçé~KÉìKáåíFW=Úëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=
î~å= ÉÉå= ëççêíW= ÜÉí= ÉÑÑÉÅí= î~å= ÇÉ= ëçã= î~å= ÇÉ=
áåîäçÉÇÉå=ÇáÉ=çé=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=ëççêí=áåïÉêâÉå=
Éå= çé= ä~åÖÉ= íÉêãáàå= ÉÉå= îÉê~åÇÉêáåÖ= âìååÉå=
ÄÉïÉêâëíÉääáÖÉå= áå= ÇÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖ= Éå= ÇÉ=
ÖêççííÉ=î~å=ÇÉ=éçéìä~íáÉë=î~å=ÇáÉ=ëççêí=çé=ÜÉí=
áå= ~êíáâÉä= O= ÄÉÇçÉäÇÉ= ÖêçåÇÖÉÄáÉÇÛ= aÉ= Úëí~~í=
î~å= áåëí~åÇÜçìÇáåÖÛ= ïçêÇí= ~äë= ÚÖìåëíáÖÛ=
ÄÉëÅÜçìïÇ=ï~ååÉÉêW=

ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ïÉêâÉåK= bê= ãçÉí= ~~åíççåÄ~~ê=
îçäÖÉåë= ÇÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ÖÉïÉêâí= ïçêÇÉå= çã=
î~å=ÉÉå=ÄÉé~~äÇÉ=îêáàëíÉääáåÖ=ÖÉÄêìáâ=íÉ=âìååÉå=
ã~âÉåK=aÉ=ïÉíÖÉîÉê=ïáàëí=Éê=Ç~~êÄáà=çé=Ç~í=ÜÉí=
î~ëíäÉÖÖÉå=î~å=ÖÉÖÉîÉåë=áå=ÄÉé~~äÇÉ=Ñ~ëÉå=î~å=
ÇÉ= ïÉêâéêçÅÉëëÉå= â~å= ÄáàÇê~ÖÉå= ~~å= ÜÉí=
îçäÇçÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉïáàëä~ëíK=
=

• Úìáí= éçéìä~íáÉÇóå~ãáëÅÜÉ= ÖÉÖÉîÉåë= Ääáàâí=
Ç~í= ÇÉ= ÄÉíêçââÉå= ëççêí= åçÖ= ëíÉÉÇë= ÉÉå=
äÉîÉåëî~íÄ~êÉ= ÅçãéçåÉåí= áë= î~å= ÇÉ=
å~íììêäáàâÉ=Ü~Äáí~í=ï~~êáå=Üáà=îççêâçãíI=Éå=
Ç~í= îÉêãçÉÇÉäáàâ= çé= ä~åÖÉ= íÉêãáàå= ò~ä=
ÄäáàîÉåÛI=ÉåW=
• ÚÜÉí=å~íììêäáàâÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÄáÉÇ=î~å=ÇáÉ=
ëççêí= åáÉí= âäÉáåÉê= ïçêÇí= çÑ= ÄáååÉå=
~ÑòáÉåÄ~êÉ=íáàÇ=äáàâí=íÉ=òìääÉå=ïçêÇÉåI=Éå=Éê=
ÉÉå= îçäÇçÉåÇÉ= ÖêçíÉ= Ü~Äáí~í= ÄÉëí~~í= Éå=
ï~~êëÅÜáàåäáàâ= ò~ä= ÄäáàîÉå= ÄÉëí~~å= çã= ÇÉ=
éçéìä~íáÉë=î~å=ÇáÉ=ëççêí=çé=ä~åÖÉ=íÉêãáàå=áå=
ëí~åÇ=íÉ=ÜçìÇÉåKÛ=
=

^äë=áÉã~åÇ=~ÅíáîáíÉáíÉå=çåÇÉêåÉÉãí=ÇáÉ=òáàå=íÉ=
âï~äáÑáÅÉêÉå= ~äë= ÄÉëíÉåÇáÖ= ÄÉÜÉÉê= Éå=
çåÇÉêÜçìÇI= ÄÉëíÉåÇáÖ= ÖÉÄêìáâ= Éå= êìáãíÉäáàâÉ=
çåíïáââÉäáåÖ= Éå= áåêáÅÜíáåÖ= ÖÉäÇí= ÉÉå=
îêáàëíÉääáåÖ=îççê=~äÖÉãÉåÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=
ÇáÉ= òáàå= ÖÉåçÉãÇ= áå= í~ÄÉä= N= Äáà= ÇÉ= ^jî_K=
sÉêäÉåáåÖ= î~å= îêáàëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉòÉ= ëççêíÉå=
ÇçÉí= ÖÉÉå= ~ÑÄêÉìâ= ~~å= ÇÉ= ÖìåëíáÖÉ= ëí~~í= î~å=
áåëí~åÇÜçìÇáåÖK= sççê= ÇÉòÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ÜçÉÑí=
ÖÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖ=~~åÖÉîê~~ÖÇ=íÉ=ïçêÇÉåK==
=
sççê= ~åÇÉêÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå= Ç~å= ÜáÉêÄçîÉå=
ÖÉåçÉãÇ= áë= îççê= ÇÉ= ~äÖÉãÉåÉI= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ëççêíÉå= ïÉä= ÉÉå= çåíÜÉÑÑáåÖ= åçÇáÖK= bÉå=
çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö= îççê= ÇÉòÉ= ëççêíÉå= ïçêÇí=
ÖÉíçÉíëí= ~~å= ÜÉí= ÅêáíÉêáìã= ÚÇçÉí= ÖÉÉå= ~ÑÄêÉìâ=
~~å= ÖìåëíáÖÉ= ëí~~í= î~å= áåëí~åÇÜçìÇáåÖ= î~å= ÇÉ=
ëççêíÛ=EÇÉ=òçÖÉå~~ãÇ=ÚäáÅÜíÉ=íçÉíëÛ=FK=

dÉÇê~ÖëÅçÇÉ=
aÉ= ^jî_= ëÅÜêáàÑí= áå= ÉÉå= ~~åí~ä= ÖÉî~ääÉå= ÉÉå=
ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= îççêK= bÉå= áÉÇÉê= â~å= ÉÉå=
ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= çéëíÉääÉå= Éå= íÉê= ÖçÉÇâÉìêáåÖ=
áåÇáÉåÉå= Äáà= ÇÉ= ãáåáëíÉê= î~å= iks= EòáÉ=
ïïïKãáåäåîKåäFK=eÉí=äáÖí=ÉÅÜíÉê=áå=ÇÉ=êÉÇÉ=Ç~í=
ÄÉÇêáàîÉå= çÑ= áåëí~åíáÉë= ÇáÉ= îÉêÖÉäáàâÄ~êÉ=
ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= îÉêêáÅÜíÉå= òçîÉÉä= ãçÖÉäáàâ=
ÖÉò~ãÉåäáàâ= ÉÉå= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= çéëíÉääÉåI=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=éÉê=ëÉÅíçêK==
=
aÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ãçÉí= îÉêãÉäÇÉå= ÜçÉ= Äáà= ÜÉí=
ìáíîçÉêÉå= î~å= ÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ëÅÜ~ÇÉ= ~~å=
éä~åíÉå= Éå= ÇáÉêÉå= Éå= Üìå= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=
îççêâçãÉå=J=Ç~å=ïÉä=òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ÄÉéÉêâí=
J=â~å=ïçêÇÉåK=a~~êÄáà=áë=ççâ=ÇÉ=éä~ååáåÖ=î~å=
ÄÉä~åÖK= lã= ïÉòÉåäáàâÉ= áåîäçÉÇ= íÉ= îççêâçãÉå=
â~å= ÜÉí= åçÇáÖ= òáàå= Ç~í= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= Éå=
ÖÉÄêìáâ= åáÉí= îÉêêáÅÜí= ïçêÇÉå= áå= ÇÉ=
îççêíéä~åíáåÖëJ=çÑ=ÄêçÉÇíáàÇK=bÉå=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=
â~å= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ÄÉëÅÜêáàîÉå= Ç~í= Äáà= ÜÉí=
â~ééÉå= î~å= ÄçãÉå= áå= ÜÉí= ÄêçÉÇëÉáòçÉåI=
ÄçãÉå= ÖÉëé~~êÇ= ïçêÇÉå= ï~~ê= òáÅÜ= ÉÉå= åÉëí=
ÄÉîáåÇí= Éå= ÖÉÉå= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ïçêÇÉå=
ìáíÖÉîçÉêÇ= ÄáååÉå= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= ~Ñëí~åÇ= íçí=
ÄçãÉå= ï~~êáå= òáÅÜ= åÉëíÉå= ãÉí= ÄêçÉÇÉåÇÉ=
îçÖÉäë=ÄÉîáåÇÉåK=
^äë= ÉÉå= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ÉÉåã~~ä= áë= ÖçÉÇÖÉâÉìêÇI=
â~å= áÉÇÉêÉÉå= áå= ÄÉÖáåëÉä= îçäÖÉåë= ÇÉòÉ=

aêáÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉë=
eÉí= Ö~~í= çã= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖëJ
Å~íÉÖçêáÉØåW=
=

`~íÉÖçêáÉ=NW=iáÅÜí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåW==

`~íÉÖçêáÉ=OW=jáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ëççêíÉåW==
_áà=ÄÉëíÉåÇáÖ=ÄÉÜÉÉê=Éå=çåÇÉêÜçìÇI=ÄÉëíÉåÇáÖ=
ÖÉÄêìáâ= Éå= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å=
êìáãíÉäáàâÉ= çåíïáââÉäáåÖ= Éå= áåêáÅÜíáåÖI= ÖÉäÇí=
ÉÉå= îêáàëíÉääáåÖ= îççê= ëççêíÉå= áå= í~ÄÉä= O= Äáà= ÇÉ=
^jî_I= ãáíë= ~~åíççåÄ~~ê= ïçêÇí= ÖÉïÉêâí=
îçäÖÉåë= ÉÉå= Çççê= ÜÉí= ãáåáëíÉêáÉ= î~å= iks=
ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉK= ráíòçåÇÉêáåÖ=
ÜáÉêçé= îçêãÉå= ÇÉ= ëççêíÉå= Éå= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ÇáÉ=
òáàå=îÉêãÉäÇ=áå=Å~íÉÖçêáÉ=PK==
få= q~ÄÉä= O= Äáà= ÇÉ= ÖÉåçÉãÇÉ= ^jî_= òáàå= ÇÉ=
ëççêíÉå= ÇáÉ= î~ääÉå= çåÇÉê= ÇÉòÉ= Å~íÉÖçêáÉ=
ÄÉåçÉãÇK= eáÉêçåÇÉê= î~ääÉå= ççâ= ~ääÉ=
ÄêçÉÇîçÖÉäëK==
=

`~íÉÖçêáÉ=PW=wï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåW==
sççê=ëççêíÉå=ÇáÉ=îÉêãÉäÇ=òáàå=áå=í~ÄÉä=P=Äáà=ÇÉ=
^jî_= òáàå= Äáà= ~ÅíáîáíÉáíÉå= ÇáÉ= òáàå= íÉ=
âï~äáÑáÅÉêÉå= ~äë= êìáãíÉäáàâÉ= çåíïáââÉäáåÖ= çÑ=
ÄÉëíÉåÇáÖ= ÄÉÜÉÉê= Éå= çåÇÉêÜçìÇ= áå= ÇÉ=
ä~åÇÄçìï= Éå= ÄçëÄçìï= ÖÉÉå= îêáàëíÉääáåÖI= ççâ=
åáÉí= çé= Ä~ëáë= î~å= ÉÉå= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉK=sççê= ÇÉòÉ=
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ëççêíÉå=Éå=~ÅíáîáíÉáíÉå=áë=ÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖ=åçÇáÖK=
bÉå= çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö= îççê= ÇÉòÉ= ëççêíÉå=
ïçêÇí=ÖÉíçÉíëí=~~å=ÇêáÉ=ÅêáíÉêá~W=
=
NK Éê= áë= ëéê~âÉ= î~å= ÉÉå= áå= çÑ= Äáà= ÇÉ= ïÉí=
ÖÉåçÉãÇ=ÄÉä~åÖX=
OK Éê=áë=ÖÉÉå=~äíÉêå~íáÉÑX=
PK ÇçÉí= ÖÉÉå= ~ÑÄêÉìâ= ~~å= ÇÉ= ÖìåëíáÖÉ=
ëí~~í= î~å= áåëí~åÇÜçìÇáåÖ= î~å= ÇÉ=
ëççêíK= aÉòÉ= ÅêáíÉêá~= îçêãÉå= ÇÉ=
òçÖÉå~~ãÇ=}ìáíÖÉÄêÉáÇÉ=íçÉíëÛK=aÉ=ÇêáÉ=
ÅêáíÉêá~= ëí~~å= å~~ëí= Éäâ~~ê= Éå= åáÉí= å~=
Éäâ~~ê= E~~å= ~ääÉ= ÇêáÉ= ãçÉí= îçäÇ~~å=
òáàåFK=
=
• låÇÉê= Çáí= òï~êÉ= êÉÖáãÉ= î~ääÉå= ççâ= ~ääÉ=
ëççêíÉå= ÇáÉ= îÉêãÉäÇ= ïçêÇÉå= áå= _áàä~ÖÉ= fs=
î~å=ÇÉ=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåK=
_êçÉÇîçÖÉäë=î~ääÉå=òçïÉä=çåÇÉê=Å~íÉÖçêáÉ=O=~äë=
PK==
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=
_ìáíÉå= ÇÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= Éå= ÇÉ= êáÅÜíäáàåÉå= ÇáÉ=
ÜáÉêîççê= òáàå= ÖÉåçÉãÇ= áë= ççâ= ÇÉ= kÉÇÉêä~åÇëÉ=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí= î~å= ÄÉä~åÖK= eÉí=
çåÇÉêÇÉÉä= ëççêíÄÉëÅÜÉêãáåÖ= áë= çîÉêÖÉÜÉîÉäÇ=
å~~ê= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíI= ã~~ê= áå= ÇÉ= kÄJ
ïÉí= áë= åçÖ= ïÉä= ÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= î~å= ÄÉé~~äÇÉ=
å~íììêÖÉÄáÉÇÉå= ÖÉêÉÖÉäÇK= aÉòÉ= kÄJïÉíJ=
ÖÉÄáÉÇÉå= òáàå= îÉÉä~ä= é~êíáÅìäáÉê= ÉáÖÉåÇçã= çÑ=
î~å=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=EaçãÉáåÉåF=Éå=çé=ÖêçåÇ=î~å=
ÇÉ=ïÉí=âìååÉå=ÇÉ=ÉáÖÉå~êÉå=Ó=îêáàïáääáÖ=Ó=ÉÉå=
ëìÄëáÇáÉ= çåíî~åÖÉå= çã= å~íììêÄÉÜÉÉê= íÉ=
îçÉêÉåK= eÉí= Ö~~í= ÜáÉê= çã= _ÉëÅÜÉêãÇÉ=
k~íììêãçåìãÉåíÉåK= dêçåÇÉå= áå= ÜÉí=
ÉáÖÉåÇçã=î~å=ÜÉí=êáàâ=âìååÉå=çé=ÖêçåÇ=î~å=ÇÉ=
ïÉí=
ïçêÇÉå=
~~åÖÉïÉòÉå=
~äë=
pí~~íëå~íììêãçåìãÉåíK= ^~åïáàòáåÖ= íçí=
_ÉëÅÜÉêãÇ= çÑ= pí~~íëå~íììêãçåìãÉåí= äÉÖí=
Éñíê~=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇK=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=
aÉ= bÅçäçÖáëÅÜÉ= ÜççÑÇëíêìÅíììê= EbepF= áë=
çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÜÉí=êáàâëÄÉäÉáÇ=îççê=ÉÉå=åÉíïÉêâ=
î~å= å~íììêÖÉÄáÉÇÉå= Çççê= kÉÇÉêä~åÇK= aÉ=
ÖäçÄ~äÉ= áåîìääáåÖ= î~å= ÇÉ= bep= ëí~ãí= ìáí= NVVM=
Éå=áë=çéÖÉåçãÉå=áå=ÜÉí=k~íììêÄÉäÉáÇëéä~åKaÉ=
bep= ÇáÉåí= áå= OMNU= ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ= íÉ= òáàåK= aÉ=
bÅçäçÖáëÅÜÉ= ÜççÑÇëíêìÅíììê= çãî~í= âÉêåJ
ÖÉÄáÉÇÉå=
Eå~íììêêÉëÉêî~íÉåFI=
å~íììêJ
çåíïáââÉäáåÖëÖÉÄáÉÇÉå=
Éå=
ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=
îÉêÄáåÇáåÖëòçåÉëK= få= ÇÉ= åçí~= oìáãíÉ= Eiks=
OMMPF=áë=çéÖÉåçãÉå=Ç~í=ÜÉí=oáàâ=ë~ãÉå=ÇÉ=ÇÉ=
éêçîáåÅáÉë= ÉÉå= ~~åí~ä= òçÖÉå~~ãÇ= ÚêçÄììëíÉ=
ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= îÉêÄáåÇáåÖëòçåÉëÛ= ò~ä= êÉ~äáëÉêÉåK=
aÉòÉ= îÉêÄáåÇáåÖÉå= ïçêÇÉå= çåÇÉêÇÉÉä= î~å= ÇÉ=

bep= Éå= òìääÉå= áå= ÇÉ= ëíêÉÉâéä~ååÉå= î~å= ÇÉ=
éêçîáåÅáÉ= EåÉííçF= ïçêÇÉå= ÄÉÖêÉåëÇK= lé= ÇÉ=
ÖäçÄ~äÉ= ÄÉÖêÉåòáåÖ= î~å= ÇÉ= bep= áë= ÉÉå=
éä~åçäçÖáëÅÜ= êÉÖáãÉ= î~å= íçÉé~ëëáåÖI= Ç~í=
ÖÉêáÅÜí= áë= çé= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å=
çåçãâÉÉêÄ~êÉ= áåÖêÉéÉåK= k~= åÉííçÄÉÖêÉåòáåÖ=
ÖÉäÇí=
ÜÉí=
ÚåÉÉJíÉåòáàJêÉÖáãÉÛK=
få=
ìáíòçåÇÉêáåÖëÖÉî~ääÉå= â~å= ÜÉí= oáàâ= ÇÉ=
å~íììêï~~êÇÉå= Éå= ÑìåÅíáÉë= î~å= ÜÉí= bepJ
ÖÉÄáÉÇ= ä~íÉå= ïáàâÉå= îççê= ~åÇÉêÉ= ÑìåÅíáÉë= î~å=
òï~~êïÉÖÉåÇI= ÅçääÉÅíáÉÑ= ÄÉä~åÖK= få= Ç~í= ÖÉî~ä=
ÇáÉåÉå= ÅçãéÉåëÉêÉåÇÉ= Ç~å= ïÉä= ãáíáÖÉêÉåÇÉ=
ã~~íêÉÖÉäÉå=ÖÉíêçÑÑÉå=íÉ=ïçêÇÉå=Eiks=NVVOFK=
fåíÉêå~íáçå~~ä=_Éä~åÖêáàâ=tÉíä~åÇ=
fåíÉêå~íáçå~~ä=_Éä~åÖêáàâ=tÉíä~åÇ=
sêáàïÉä= ~ääÉ= áå= kÉÇÉêä~åÇ= ~~åÖÉïÉòÉå=
sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå= òáàå= íÉÖÉäáàâÉêíáàÇ= ~~åJ
ÖÉïÉòÉå= ~äë= fåíÉêå~íáçå~~ä= _Éä~åÖêáàâ=
tÉíä~åÇ= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ= áåíÉêå~íáçå~äÉ=
o~ãë~ê= `çåîÉåíáÉK= aÉòÉ= ëí~íìë= âêáàÖí= ÉÉå=
ÖÉÄáÉÇ= ï~ååÉÉê=Ç~~ê= îçäÖÉåë= ÄÉé~~äÇÉ= ÅêáíÉêá~=
ÖÉêÉÖÉäÇ= áåíÉêå~íáçå~~ä= ÄÉä~åÖïÉââÉåÇÉ=
~~åí~ääÉå=ï~íÉêîçÖÉäë=ïçêÇÉå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
lîÉêáÖÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
lîÉêáÖÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=
aÉ=îÉêÇÉêÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=å~íììêÖÉÄáÉÇÉå=áë=
áå= ÄÉÖáåëÉä= ÖÉêÉÖÉäÇ= áå= ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=
ÇáÉ= îççê= ~ääÉ= ÖêçåÇÉå= áå= kÉÇÉêä~åÇ= ïçêÇÉå=
çéÖÉëíÉäÇ= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ= tÉí= çé= ÇÉ=
oìáãíÉäáàâÉ= lêÇÉåáåÖK= aáí= ÖÉäÇí= îççê=
å~íììêÖÉÄáÉÇÉå= áå= ÉáÖÉåÇçã= Éå= ÄÉÜÉÉê= Äáà=
å~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëçêÖ~åáë~íáÉë= EÄáàîççêÄÉÉäÇ=
fí=cêóëâÉ=dÉ~I=k~íììêãçåìãÉåíÉå=Éå=pí~~íëJ
ÄçëÄÉÜÉÉêFI= êÉä~íáÉåçí~ÖÉÄáÉÇÉåI= ÖÉÄáÉÇÉå= ÇáÉ=
ÇÉÉä= ìáíã~âÉå= î~å= ÇÉ= bÅçäçÖáëÅÜÉ= ÜççÑÇJ
ëíêìÅíììê= EÉå= îÉêïçêîÉå= òáàå= Çççê= ÉÉå= k_J
çêÖ~åáë~íáÉF= Éå= ~åÇÉêÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= ãÉí=
å~íììêäáàâÉ=ï~~êÇÉåK=
oçÇÉ=iáàëí=
oçÇÉ=iáàëí=
kÉÇÉêä~åÇ= ÜÉÉÑí= îççê= ÉÉå=~~åí~ä= ÄÉÇêÉáÖÇÉ= Éå=
âïÉíëÄ~êÉ= éä~åíÉåJ= Éå= ÇáÉêÖêçÉéÉå= oçÇÉ=
iáàëíÉå= ë~ãÉåÖÉëíÉäÇI=~äë= ÚÖÉêÉÉÇëÅÜ~éÛ= Äáà=ÜÉí=
ÄÉé~äÉå= î~å= éêáçêáíÉáíÉå= Äáà= å~íììêJ
ÄÉëÅÜÉêãáåÖK= aÉ= ÇçÉäëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉ= oçÇÉ=
iáàëí= áë= ÜÉí= ÄáÉÇÉå= î~å= ÉÉå= Çììêò~ãÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= ~~å= ÉÉå= ëççêí= Éå= òáàå= äÉÉÑÖÉÄáÉÇK=
aÉ= oçÇÉ= iáàëí= ÄÉëí~~í= ìáí= ÉÉå= ëÉäÉÅíáÉ= î~å=
kÉÇÉêä~åÇëÉ= ëççêíÉåI= ÇáÉ= î~åïÉÖÉ= ÜÉí=
~~åí~äëîÉêäççé= çÑ= Üìå= âïÉíëÄ~~êÜÉáÇ= ëéÉÅá~äÉ=
~~åÇ~ÅÜí=åçÇáÖ=ÜÉÄÄÉå=çã=Üìå=îççêâçãÉå=áå=
çåë= ä~åÇ= îÉáäáÖ= íÉ= ëíÉääÉåK= eçÉïÉä= ÇÉ= oçÇÉ=
iáàëíÉå= îççê= ÇÉ= ãÉÉëíÉ= ëççêíÖêçÉéÉå= ïÉä=
çÑÑáÅáÉÉä= Çççê= ÜÉí= ãáåáëíÉêáÉ= î~å= iks= òáàå=
î~ëíÖÉëíÉäÇI=ÜÉÄÄÉå=òÉ=ÖÉÉå=àìêáÇáëÅÜÉ=ëí~íìëK=

Hoofdtitel: in elke sectie één keer invullen

=
=

=

qfqbi=o^moo^mmloq==
qfqbi=o^moo^mmloq==

=
=
=
=
=
=
=
^CtJê~ééçêí=VQR=

b`lildfp`eb=_blloabifkd=
b`lildfp`eb=_blloabifkd=
ebofkof`eqfkd=
ebofkof`eqfkd=f_cJ
f_cJqboobfk=qb=
ebbobksbbk=
ebbobksbbk==
=

áå=çéÇê~ÅÜí=î~å=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=b`lildfp`e=lkabowlbh=
b`lildfp`e=lkabowlbh=

^CtJê~ééçêí=VQR=

b`lildfp`eb=_blloabifkd=
b`lildfp`eb=_blloabifkd=
ebofkof`eqfkd=
ebofkof`eqfkd=f_cJ
f_cJqboobfk=qb=
ebbobksbbk==
ebbobksbbk==
=

jK=hççéã~åë=
=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=b`lildfp`e=lkabowlbh=_s=
sÉÉåïçìÇÉå=
OMMT=

=

mêçàÉÅíåìããÉê=
mêçàÉÅíåìããÉê=

mêçàÉÅíäÉáÇÉê=
mêçàÉÅíäÉáÇÉê=

pí~íìë=
pí~íìë=

NMNMf_c=

mK=_áÉòÉå~~ê=

báåÇê~ééçêí=

^ìíçêáë~íáÉ=
^ìíçêáë~íáÉ=

m~ê~~Ñ=
m~ê~~Ñ=

a~íìã=
a~íìã=

dçÉÇÖÉâÉìêÇ=

oK=píêáàâëíê~=

NR=çâíçÄÉê=OMMT=

=

hççéã~åëI=jK=OMMTK=

bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=f_cJíÉêêÉáå=íÉ=
eÉÉêÉåîÉÉåK=^CtJê~ééçêí=VQRK=^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=
ÉÅçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâI=sÉÉåïçìÇÉåK=

léÇê~ÅÜíÖÉîÉê=

dÉãÉÉåíÉ=eÉÉêÉåîÉÉå=
mçëíÄìë=NRMMMI=UQQM=d^I=eÉÉêÉåîÉÉå=
qÉäÉÑççåW=EMRNPF=SNT=SNT=
cçíç=sççêéä~~í=

wáäîÉêÉå=ã~~åI=qêáàÉÜºëI=hÉãéÜ~åÉåI=oáåÖëä~åÖW==
_Éååó=hä~òÉåÖ~I=h~íäáàâ=
ráíîçÉêÇÉê=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=ÉÅçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=Äî=
mçëíÄìë=POI=VOSV=wo=sÉÉåïçìÇÉå=
qÉäÉÑççå=EMRNNF=QT=QT=SQI=c~ñ=EMRNNF=QT=OT=QM=
bJã~áäW=áåÑç]~äíïóãKåä=
tÉÄW=ïïïK~äíïóãKåä=
=
=
«=

^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=ÉÅçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=Äî=

lîÉêå~ãÉ=î~å=ÖÉÖÉîÉåë=ìáí=Çáí=ê~ééçêí=áë=íçÉÖÉëí~~å=ãÉí=
ÄêçåîÉêãÉäÇáåÖK=

Ecologische beoordeling herinrichting IBF-terrein te Heerenveen

fkelra=
fkelra=
NK=fkibfafkd=
NK=fkibfafkd=

N

OK=b`lildfp`eb=tbqJ
OK=b`lildfp`eb=tbqJ=bk=obdbidbsfkd
bk=obdbidbsfkd=
bsfkd=

P

OKNK=dÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
OKOK=pççêíÄÉëÅÜÉêãáåÖ=

P
R

PK=sllodbkljbk=mi^kkbk
PK=sllodbkljbk=mi^kkbk=
bk=

T

PKNK=eìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=
PKOK=eÉêfåêáÅÜíáåÖëéä~å=

T
T

QK=db_fbap_bp`ebojfkd
QK=db_fbap_bp`ebojfkd=

V

QKNK=fåäÉáÇáåÖ=
QKOK=_ÉëÅÜÉêãÇÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=áå=çÑ=å~Äáà=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=

V
V

RK=plloq_bp`ebojfkd
RK=plloq_bp`ebojfkd=
ojfkd=

NN

RKNK=fåäÉáÇáåÖ=
RKOK=sÉÖÉí~íáÉ=Éå=éä~åíÉåëççêíÉå=
RKPK=iáÄÉääÉå=Éå=Ç~ÖîäáåÇÉêë=
RKQK=sáëëÉå=
RKRK=^ãÑáÄáÉØå=Éå=êÉéíáÉäÉå=
RKSK=sçÖÉäë=
RKTK=säÉÉêãìáòÉå=
RKUK=lîÉêáÖÉ=òççÖÇáÉêÉå=
RKVK=p~ãÉåî~ííÉåÇÉ=í~ÄÉä=

NN
NO
NQ
NR
NS
NS
NT
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NK fkibfafkd=
fkibfafkd=
aÉ=ÖÉãÉÉåíÉ=eÉÉêÉåîÉÉå=ÄÉêÉáÇí=ÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=îççê=î~å=ÜÉí=fåíÉêå~íáçå~~ä=_ÉÇêáàîÉåé~êâ=
cêóëäßå=Ef_cF=~~å=ÇÉ=ççëíâ~åí=î~å=eÉÉêÉåîÉÉåK=bÉå=Öêççí=ÇÉÉä=î~å=Çáí=ÄÉÇêáàîÉåíÉêêÉáå=áë=~ä=
áå= OMMQ= ÉÉå= ÉÉêÇÉê= ëí~Çáìã= çåÇÉêòçÅÜí= çé= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉåJÉå=
ÇáÉêëççêíÉå=Ehççéã~åë=OMMRFK==
=
lé=Çáí=ãçãÉåí=ÄÉîáåÇí=ÇÉ=éä~åîçêãáåÖ=òáÅÜ=áå=ÉÉå=Ñ~ëÉ=î~å=çåíïáââÉäáåÖ=Éå=îççêÄÉêÉáÇáåÖK=
dÉãÉÉåíÉ=eÉÉêÉåîÉÉå=ÜÉÉÑí=áå=Çáí=â~ÇÉê=~~å=^äíÉåÄìêÖ=C=tóãÉåÖ~=ÉÅçäçÖáëÅÜ=çåÇÉêòçÉâ=
Äî=çéÇê~ÅÜí=ÖÉÖÉîÉå=çã=ÉÉå=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=ìáí=íÉ=îçÉêÉåI=ãÉí=~äë=ÇçÉä=ÇÉ=éä~ååÉå=
íÉ=íçÉíëÉå=~~å=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ïÉíJ=Éå=êÉÖÉäÖÉîáåÖK==
=
aÉòÉ=ê~ééçêí~ÖÉ=ëí~êí=ãÉí=ÉÉå=ÄÉâåçéí=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ïÉíJ=Éå=êÉÖÉäÖÉîáåÖ=ÇáÉ=
êÉäÉî~åí=áë=Äáà=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖëéä~ååÉåK=sÉêîçäÖÉåë=ïçêÇÉå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=Éå=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=
áåêáÅÜíáåÖëéä~ååÉå= ÄÉëÅÜêÉîÉåK= a~~êå~= îçäÖí= ÜÉí= çåÇÉêòçÉâ= Ç~í= îççê= ÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=
ÄÉççêÇÉäáåÖ=åçÇáÖ=áëK=eÉí=çåÇÉêòçÉâ=ÄÉ~åíïççêÇí=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=îê~ÖÉåI=ÇáÉ=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=
ÇÉ= k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉíI= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= Éå= çîÉêáÖÉ= å~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖ= î~å= ÄÉä~åÖ=
òáàåW=
=
• hçãÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çÑ=å~ÄáàÉ=çãÖÉîáåÖ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=îççê\==
=
• wç=à~I=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=éä~ååÉå=EëáÖåáÑáÅ~åíF=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=çé=ÇÉòÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=Éå=òáàå=ÇáÉ=íÉ=
îççêâçãÉå\==
=
• hçãÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=éä~åíÉåJ=Éå=ÇáÉêëççêíÉå=îççê\==
=
• wç=à~I=ïçêÇÉå=ÇÉòÉ=Äáà=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=ÜÉí=éä~å=ÖÉëÅÜ~~Ç=Éå=â~å=Ç~í=îççêâçãÉå=ïçêÇÉå\=
=
fåÇáÉå=êÉäÉî~åíÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=ÉåLçÑ=ëççêíÉå=åáÉí=
îççêâçãÉå=âìååÉå=ïçêÇÉåI=òáàå=îÉêÖìååáåÖÉå=ÉåLçÑ=çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~ÖÉå=åççÇò~âÉäáàâK=få=
ÇáÉ=ÖÉî~ääÉå=ïçêÇí=~~åÖÉÖÉîÉå=çÑ=îÉêò~ÅÜíÉåÇÉ=Éå=ÅçãéÉåëÉêÉåÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=åçÇáÖ=òáàåK=
=
få=à~åì~êá=OMMT=áë=ÉÉå=îÉêâÉååÉåÇ=îÉäÇÄÉòçÉâ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ìáíÖÉîçÉêÇK=lé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=
ÄÉîáåÇáåÖÉå= î~å= ÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ= ÄäÉÉâ= Ç~í= ~~åîìääÉåÇ= çåÇÉêòçÉâ= å~~ê= ÜÉí=
îççêâçãÉå=î~å=ÇÉ=mçÉäâáââÉê=Éå=dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉê=åçÇáÖ=ï~ëK=få=ÇÉ=òçãÉê=î~å=OMMT=áë=
ÜÉí=~~åîìääÉåÇÉ=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=ìáíÖÉîçÉêÇK=
=
^äíÉåÄìêÖ= C= tóãÉåÖ~= Äî= éêÉëÉåíÉÉêí= áå= Çáí= ê~ééçêí= ÇÉ= êÉëìäí~íÉå= î~å= ÉÉå= çå~ÑÜ~åâÉäáàâ=
ÉÅçäçÖáëÅÜ= çåÇÉêòçÉâK= eÉí= çåÇÉêòçÉâ= ëéêÉÉâí= òáÅÜ= åáÉí= ìáí= çîÉê= ÇÉ= ïÉåëÉäáàâÜÉáÇ= î~å= ÜÉí=
çåÇÉêÜ~îáÖÉ= éä~å= çÑ= ÉÉå= ÄÉé~~äÇÉ= çåíïáââÉäáåÖK= i~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉI= ~êÅÜÉçäçÖáëÅÜÉ= çÑ=
ÅìäíììêÜáëíçêáëÅÜÉ= ï~~êÇÉå= âçãÉå= åáÉí= ~~å= ÇÉ= çêÇÉK= ^~å= ÇÉòÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ=
âìååÉå=ÖÉÉå=êÉÅÜíÉå=ïçêÇÉå=çåíäÉÉåÇK=
=
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=

=
cçíç=NK
cçíç=NK=
lîÉêòáÅÜí=î~å=ÜÉí=òìáÇÉäáàâÉ=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÖÉòáÉå=áå=ççëíÉäáàâÉ=êáÅÜíáåÖK=oÉÅÜíë=çé=ÇÉ=Ñçíç=
ÄÉîáåÇí=òáÅÜ=ÉÉå=ÖêçåÇçéëä~Ö=EÑçíçW=^CtFK=
=
=

=
cçíç=OK=
cçíç=OK=
eÉí= åççêÇÉäáàâÉ= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ïçêÇí= ÖÉâÉåãÉêâí= Çççê= çéÉå= Öê~ëä~åÇÉå= ÇáÉ= ÇççêëåÉÇÉå=
òáàå=ãÉí=ÄêÉÇÉ=ëäçíÉåK=EÑçíçW=^CtFK=
=
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OK b`lildfp`eb=tbq
b`lildfp`eb=tbqJ
eb=tbqJ=bk=obdbidbsfkd==
bk=obdbidbsfkd==
^ääÉ= êìáãíÉäáàâÉ= áåÖêÉéÉå= áå= kÉÇÉêä~åÇ= ÇáÉåÉå= ~~å= ÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= ïÉíJ= Éå= êÉÖÉäÖÉîáåÖ= íÉ=
ïçêÇÉå=ÖÉíçÉíëíK=aÉòÉ=áë=áå=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=âçêí=ë~ãÉåÖÉî~íK=sççê=ÉÉå=éêÉÅáÉòÉ=ïÉÉêÖ~îÉ=î~å=
àìêáÇáëÅÜ=êÉäÉî~åíÉ=íÉâëíÉå=ê~~ÇéäÉÖÉ=ãÉå=ÇÉ=ççêëéêçåâÉäáàâÉ=ìáíÖ~îÉå=î~å=ÇÉ=ïÉíëíÉâëíÉåK==
aÉ= ïÉííÉäáàâÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= î~å= å~íììêï~~êÇÉå= î~äí= áå= ÖêçíÉ= äáàåÉå= ìáíÉÉå= áå= íïÉÉ= ÇÉäÉåW=
ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=E¬OKNF=Éå=ëççêíÄÉëÅÜÉêãáåÖ=E¬OKOFK==
=

OKNK db_fbap_bp`ebojfkd=
db_fbap_bp`ebojfkd=
dÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ= ÜçìÇí= áå= Ç~í= ÖÉÄáÉÇÉå= ãÉí= ÄáàòçåÇÉêÉ= å~íììêï~~êÇÉå= ïÉííÉäáàâ= òáàå=
ÄÉëÅÜÉêãÇK= eáÉêÄáà= Ö~~í= ÜÉí= çã= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇÉåI= ÇÉ= bÅçäçÖáëÅÜÉ= ÜççÑÇëíêìÅíììêI=
å~íììêêÉëÉêî~íÉå=Éå=~åÇÉêÉ=áå=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=~~åÖÉÇìáÇÉ=ÖÉÄáÉÇÉåK=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU=Éå=çîÉêáÖÉ=ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU=Éå=çîÉêáÖÉ=ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ
k~íìê~= OMMM= áë= ÉÉå= åÉíïÉêâ= î~å= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= áå= ÇÉ= bìêçéÉëÉ= råáÉI= Ç~í= ïçêÇí=
çéÖÉÄçìïÇ=íÉê=ÄÉÜçìÇ=Éå=ÜÉêëíÉä=î~å=ÄáçÇáîÉêëáíÉáíK=aÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=
îçêãÉå=ÉÉå=ÉëëÉåíáØäÉ=ëÅÜ~âÉä=áå=ÇÉ=áåíÉêå~íáçå~äÉ=îäáÉÖêçìíÉ=î~å=îÉäÉ=ëççêíÉå=íêÉâîçÖÉäëK=bÉå=
~~åí~ä=å~íììêÖÉÄáÉÇÉå=áë=ÄáàòçåÇÉê=áåíÉêå~íáçå~~ä=ÄÉä~åÖI=òç~äë=ÇÉ=t~ÇÇÉåòÉÉI=ÇÉ=ÇìáåÉå=Éå=
ÇÉ= ä~~ÖîÉÉåãçÉê~ëëÉåK= sççê= ÉÉå= ~~åí~ä=éä~åíÉåJ=Éå= ÇáÉêëççêíÉåI= ÇáÉ= ãÉÉê= çÑ= ãáåÇÉê= çåÇÉê=
Çêìâ=ëí~~åI=òç~äë=ÇÉ=kççêÇëÉ=ïçÉäãìáëI=ÇÉ=dêçíÉ=îììêîäáåÇÉê=Éå=ÇÉ=dêçÉåâåçäçêÅÜáë=ÜÉÉÑí=
kÉÇÉêä~åÇ=ççâ=ÉÉå=ÖêçíÉ=áåíÉêå~íáçå~äÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇK=jÉí=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÄáàÇê~ÖÉ=
~~å= k~íìê~= OMMM= ïçêÇí= îççêâçãÉå= Ç~í= ÇÉ= å~íììê= áå= bìêçé~= îÉêÇÉê= ~ÅÜíÉêìáíÖ~~íK= lã= Çáí=
k~íìê~= OMMMJåÉíïÉêâ= áå= kÉÇÉêä~åÇ= ~ÇÉèì~~í= áå= ëí~åÇ= íÉ= ÜçìÇÉåI= íÉ= ÜÉêëíÉääÉå= Éå= íÉ=
ÄÉëÅÜÉêãÉå= áë= ÜÉí= åçÇáÖ= çã= ÜáÉê~~å= ÉÉå= ïÉííÉäáàâ= êÉÖáãÉ= íÉ= îÉêÄáåÇÉåW= ÇÉ=
k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVUK=
=
aÉ= k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí= NVVU= áë= çé= N= çâíçÄÉê= OMMR= áå= ïÉêâáåÖ= ÖÉíêÉÇÉåK= a~~êãÉÉ=
îÉê~åâÉêÇÉ= kÉÇÉêä~åÇ= ÇÉ= ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ= î~å= ÇÉ= bìêçéÉëÉ= sçÖÉäêáÅÜíäáàå= Éå=
e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=áå=å~íáçå~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖK=aÉ=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=ÇáÉ=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=ÇÉòÉ=
êáÅÜíäáàåÉå= òáàå= î~ëíÖÉëíÉäÇI=ïçêÇÉå= ççâ=ïÉä= sçÖÉäêáÅÜíäáàåJ= ÅKèK= e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå= çÑ=
péÉÅá~äÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë=Ep_wÛëF=ÖÉåçÉãÇK=e~åÇÉäáåÖÉå=ÇáÉ=ÇÉòÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=ëÅÜ~ÇÉå=òáàå=
îÉêÄçÇÉåI=íÉåòáà=ÇÉ=mêçîáåÅáÉ=îÉêÖìååáåÖ=îÉêäÉÉåíK=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå=òáàå=~~åÖÉïÉòÉå=
î~åïÉÖÉ= ÄáàòçåÇÉêÉ= Ü~Äáí~íë= Éå= ëççêíÉåK= sçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉå= òáàå= ~~åÖÉïÉòÉå= íÉê=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖ= î~å= äÉÉÑÖÉÄáÉÇÉå= î~å= ÄÉÇêÉáÖÇÉ= îçÖÉäë= Éå= íêÉâîçÖÉäëK= aÉ= ëççêíÉå= Éå= Ü~Äáí~íë=
ï~~êîççê=ÉÉå=ÖÉÄáÉÇ=áë=~~åÖÉïÉòÉåI=ïçêÇÉå=ÇÉ=Úâï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ=ï~~êÇÉåÛ=ÖÉåçÉãÇK=
=
aÉ= k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí= NVVU= ëÅÜêáàÑí= îççê= Ç~í= Éê= îççê= áÉÇÉê= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇ= ÉÉå=
~~åïáàòáåÖëÄÉëäìáí= ãçÉí= ïçêÇÉå= çéÖÉëíÉäÇ= ï~~êáå= ÜÉäÇÉêÉ= áåëí~åÇÜçìÇáåÖëÇçÉäÉå= òáàå=
î~ëíÖÉäÉÖÇK=lé=Ä~ëáë=Ç~~êî~å=ïçêÇÉå=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=à~êÉå=ÄÉÜÉÉêéä~ååÉå=çåíïáââÉäÇK=a~~êáå=áë=
î~ëíÖÉäÉÖÇ= ÜçÉ= Ü~Äáí~ííóéÉå= Éå= ëççêíÉå= áå= ÉÉå= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇ= ÄÉëÅÜÉêãÇ= ïçêÇÉå= Éå=
ïÉäâÉ= ~ÅíáîáíÉáíÉå= áå= Éå= çã= ÇÉ= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇÉå= òáàå= íçÉÖÉëí~~åK= qçíÇ~í= ÇÉ= åáÉìïÉ=
~~åïáàòáåÖëÄÉëÅÜáââáåÖÉå= ÇÉÑáåáíáÉÑ= òáàå= î~ëíÖÉëíÉäÇI= ÖÉäÇÉå= ÇÉ= îáÖÉêÉåÇÉ= âï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ=
ï~~êÇÉåK==
=
^äë= Éê= ~ÅíáîáíÉáíÉå= áå= çÑ= å~Äáà= ÉÉå= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇ= éä~~íëîáåÇÉåI= ãçÉí= çêáØåíÉêÉåÇ=
çåÇÉêòçÉâ= ìáíïáàòÉå= çÑ= Éê= ÉÉå= â~åë= áë= Ç~í= ÇÉòÉ= ëáÖåáÑáÅ~åí= åÉÖ~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= çé= ÇÉ=

4

A&W-rapport 945

áåëí~åÇÜçìÇáåÖëÇçÉäëíÉääáåÖÉå= çÑ= âï~äáÑáÅÉêÉåÇÉ= ï~~êÇÉå= î~å= ÇÉ= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=
ÜÉÄÄÉåK=bê=òáàå=ÇêáÉ=ìáíâçãëíÉå=ãçÖÉäáàâ=EãáåáëíÉêáÉ=î~å=iks=OMMRFW=
NK=bê=áë=òÉâÉê=ÖÉÉå=åÉÖ~íáÉÑ=ÉÑÑÉÅíK=aáí=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=Éê=ÖÉÉå=îÉêÖìååáåÖ=çé=ÖêçåÇ=î~å=
ÇÉ=k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=NVVU=åçÇáÖ=áëK=
OK=bê=áë=ïÉä=ÉÉå=ãçÖÉäáàâ=åÉÖ~íáÉÑ=ÉÑÑÉÅíI=ã~~ê=Çáí=áë=òÉâÉê=ÖÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åí=åÉÖ~íáÉÑ=
ÉÑÑÉÅíK= aáí= ÄÉíÉâÉåí= Ç~í= ÉÉå= îÉêÖìååáåÖ= ãçÉí= ïçêÇÉå= ~~åÖÉîê~~ÖÇ= ãáÇÇÉäë= ÇÉ=
òçÖÉå~~ãÇÉ=sÉêëäÉÅÜíÉêáåÖëJ=Éå=îÉêëíçêáåÖëíçÉíëK=
PK= bê= áë= ÉÉå= â~åë= çé= ÉÉå= ëáÖåáÑáÅ~åí= åÉÖ~íáÉÑ= ÉÑÑÉÅíK= a~å= ãçÉí= ÉÉå=
îÉêÖìååáåÖëéêçÅÉÇìêÉ=ïçêÇÉå=ÖÉîçäÖÇ=ãáÇÇÉäë=ÉÉå=m~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖK=eáÉêîççê=
áë=çåÇÉêòçÉâ=åçÇáÖ=çé=Ä~ëáë=î~å=ÇÉ=ÄÉëíÉ=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=âÉååáë=íÉê=ò~âÉK=^äë=çé=
ÖêçåÇ= ÜáÉêî~å= ïÉÇÉêçã= Ääáàâí= Ç~í= åáÉí= î~äí= ìáí= íÉ= ëäìáíÉå= Ç~í= ÜÉí= éä~å= ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=
ÖÉîçäÖÉå=ÜÉÉÑí=îççê=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇI=â~å=ÇÉ=éêçîáåÅáÉ=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=îÉêÖìååáåÖ=îÉêäÉåÉå=~äë=
îçäÇ~~å= ïçêÇí= ~~å= ÇÉ= òçÖÉå~~ãÇÉ= Ú^a`JÅêáíÉêá~ÛK= a~í= ïáä= òÉÖÖÉå= Ç~í= Éê= ÖÉÉå=
~äíÉêå~íáÉîÉå=òáàåI=Éê=ÉÉå=ÇïáåÖÉåÇÉ=êÉÇÉå=î~å=Öêççí=çéÉåÄ~~ê=ÄÉä~åÖ=ãÉí=ÜÉí=éä~å=áë=
ÖÉãçÉáÇ=Éå=îµµê=ÇÉ=áåÖêÉÉé=ÅçãéÉåë~íáÉ=î~å=å~íììêï~~êÇÉå=áë=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇK=
=
_áà= ÉÉå= m~ëëÉåÇÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ= îçäÖí= ÉÉå= ëíêÉåÖÉêÉ= íçÉíëáåÖK= aÉ= sÉêëäÉÅÜíÉêáåÖëJ= Éå=
îÉêëíçêáåÖëíçÉíë= Éå= ÇÉ= m~ëëÉåÇÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ= î~ääÉå= ÄìáíÉå= ÇÉ= êÉáâïáàÇíÉ= î~å= ÇÉòÉ=
ÄÉççêÇÉäáåÖK= wÉ= ïçêÇÉå= íçÉÖÉäáÅÜí= áå= ÜççÑÇëíìâ= TI= ï~~êáå= ÜÉí= îÉêîçäÖíê~àÉÅí= ïçêÇí=
ÄÉëÅÜêÉîÉåK=
=
låÇÉê= ÇÉ= åáÉìïÉ= ïÉí= îÉêî~äí= ÜÉí= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= íìëëÉå= pí~~íëå~íììêãçåìãÉåíÉå= Éå=
_ÉëÅÜÉêãÇÉ= k~íììêãçåìãÉåíÉåK= _ÉáÇÉ= î~ääÉå= çåÇÉê= ÇÉ= åçÉãÉê= _ÉëÅÜÉêãÇÉ=
k~íììêãçåìãÉåíÉåK= ^äë= _ÉëÅÜÉêãÇÉ= k~íììêãçåìãÉåíÉå= ÄáååÉå= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=
äáÖÖÉåI= ïçêÇÉå= ÇÉ= å~íììêï~~êÇÉå= Éå= ÜÉí= å~íììêëÅÜççå= ï~~êîççê= ÇÉòÉ= ÖÉÄáÉÇÉå= çåÇÉê= ÇÉ=
çìÇÉ= ïÉí= òáàå= ~~åÖÉïÉòÉåI= çéÖÉåçãÉå= áå= ÇÉ= áåëí~åÇÜçìÇáåÖëÇçÉäëíÉääáåÖÉå= î~å= ÜÉí=
ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇK= eÉí= çìÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉ= íêÉÉÇí= íÉêìÖK= e~åÇÉäáåÖÉå=
áå=çÑ=êçåÇçã=_ÉëÅÜÉêãÇÉ=k~íììêãçåìãÉåíÉå=ÇáÉ=Äì∞íÉå=ÇÉ=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=äáÖÖÉåI=
òáàå= îÉêÄçÇÉå= ~äë= òÉ= ëÅÜ~ÇÉäáàâ= âìååÉå= òáàå= îççê= ÜÉí= å~íììêëÅÜççåI= îççê= ÇÉ=
å~íììêïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ= ÄÉíÉâÉåáë= çÑ= îççê= ÇáÉêÉå= Éå= éä~åíÉå= áå= Ç~í= ÖÉÄáÉÇI= çÑ= ~äë= òÉ= ÜÉí=
_ÉëÅÜÉêãÇÉ=k~íììêãçåìãÉåí=çåíëáÉêÉåK=aáí=ÖÉäÇí=ÉÅÜíÉê=åáÉí=~äë=ÇÉ=ãáåáëíÉê=î~å=iks=çÑ=
ÇÉ=éêçîáåÅáÉ=ÉÉå=îÉêÖìååáåÖ=ÜÉÉÑí=îÉêäÉÉåÇK=
=
aÉ=bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=EbepF=áë=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÜÉí=êáàâëÄÉäÉáÇ=îççê=ÉÉå=åÉíïÉêâ=î~å=
å~íììêÖÉÄáÉÇÉå= Çççê= kÉÇÉêä~åÇK= t~~ê= ÇÉ= ÖêÉåòÉå= åçÖ= ÖäçÄ~~ä= òáàå= î~ëíÖÉëíÉäÇI= ãçÉíÉå=
çåçãâÉÉêÄ~êÉ= áåÖêÉéÉå= îççêâçãÉå= ïçêÇÉåK= k~= î~ëíëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉ= Éñ~ÅíÉ= ÖêÉåòÉå= òáàå=
êìáãíÉäáàâÉ=áåÖêÉéÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=bep=åáÉí=íçÉÖÉëí~~åK=få=ìáíòçåÇÉêáåÖëÖÉî~ääÉå=â~å=ÜÉí=oáàâ=
ÇÉ= å~íììêï~~êÇÉå= Éå= ÑìåÅíáÉë= î~å= ÜÉí= bepJÖÉÄáÉÇ= ä~íÉå= ïáàâÉå= îççê= ~åÇÉêÉ= ÑìåÅíáÉë= î~å=
Öêççí= ã~~íëÅÜ~ééÉäáàâ= ÄÉä~åÖK= aÉ= áåáíá~íáÉÑåÉãÉê= ÇáÉåí= ÇÉòÉ= ÄÉä~åÖÉå= Éå= ãçÖÉäáàâÉ=
~äíÉêå~íáÉîÉå=ìáíÖÉÄêÉáÇ=íÉ=ãçíáîÉêÉåK=a~~êå~~ëí=ÇáÉåí=Üáà=ÅçãéÉåëÉêÉåÇÉ=Ç~å=ïÉä=ãáíáÖÉêÉåÇÉ=
EîÉêò~ÅÜíÉåÇÉF=ã~~íêÉÖÉäÉå=íÉ=íêÉÑÑÉå=EãáåáëíÉêáÉ=î~å=iks=OMMPFK==
=
aÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=ÇÉ=çîÉêáÖÉ=å~íììêÖÉÄáÉÇÉå=áë=ÖÉêÉÖÉäÇ=áå=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉåI=ÇáÉ=òáàå=
çéÖÉëíÉäÇ=âê~ÅÜíÉåë=ÇÉ=tÉí=çé=ÇÉ=oìáãíÉäáàâÉ=lêÇÉåáåÖK=
=
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OKOK plloq_bp`ebojfkd=
plloq_bp`ebojfkd=
cäçê~J
cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=
Éå=Ñ~ìå~ïÉí=
lé=N=~éêáä=OMMO=áë=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=áå=ïÉêâáåÖ=ÖÉíêÉÇÉåK=eáÉêáå=áë=ÇÉ=ëççêíÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
ÖÉêÉÖÉäÇK= a~~êå~~ëí= ÖÉäÇí= îççê= •ääÉ= áå= ÜÉí= ïáäÇ= äÉîÉåÇÉ= ÇáÉêÉå= Éå= éä~åíÉå= Éå= Üìå= ÇáêÉÅíÉ=
äÉÉÑçãÖÉîáåÖ=ÇÉ=ÚòçêÖéäáÅÜíÛK=
=
wçêÖéäáÅÜí=
aÉ=òçêÖéäáÅÜí=ÜçìÇí=áå=Ç~í=áÉÇÉêÉÉå=ÇáÉåí=íÉ=îççêâçãÉå=Ç~í=òáàå=Ü~åÇÉäÉå=å~ÇÉäáÖÉ=ÖÉîçäÖÉå=
îççê= Ñäçê~= Éå= Ñ~ìå~= ÜÉÉÑíK= ^äë= Ç~í= åáÉí= ãçÖÉäáàâ= áëI= ÇáÉåÉå= ÇáÉ= ÖÉîçäÖÉå= òçîÉÉä= ãçÖÉäáàâ=
ÄÉéÉêâí= çÑ= çåÖÉÇ~~å= ÖÉã~~âí= íÉ= ïçêÇÉå= E~êíáâÉä= OFK= aÉ= òçêÖéäáÅÜí= ÖÉäÇí= ~äíáàÇI= òçïÉä= îççê=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=~äë=çåÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåK=_áà=çîÉêíêÉÇáåÖ=òáàå=Éê=çîÉêáÖÉåë=ÖÉÉå=ë~åÅíáÉëK=
=
_ÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=
få=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=î~å=å~íìêÉ=áå=kÉÇÉêä~åÇ=îççêâçãÉåÇÉ=éä~åíÉåJ=
Éå= ÇáÉêëççêíÉå= ~~åÖÉïÉòÉå= ÇáÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇ= ãçÉíÉå= ïçêÇÉåK= lçâ= ÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå=
çåÇÉê=ÇÉ=bìêçéÉëÉ=êáÅÜíäáàåÉå=Ee~Äáí~íêáÅÜíäáàå=Éå=sçÖÉäêáÅÜíäáàåF=òáàå=ÜáÉêáå=çéÖÉåçãÉåK=aÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=ÜçìÇí=áå=Ç~í=ÜÉí=îÉêÄçÇÉå=áë=çã=ÄÉëÅÜÉêãÇÉI=áåÜÉÉãëÉ=éä~åíÉå=íÉ=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉå=
E~êíáâÉä= UFK= eÉí= áë= ççâ= îÉêÄçÇÉå= çã= ÄÉëÅÜÉêãÇÉI= áåÜÉÉãëÉ= ÇáÉêÉå= íÉ= ÇçÇÉåI= îÉêçåíêìëíÉåI=
Ç~å= ïÉä= Üìå= åÉëíÉåI= ÜçäÉå= çÑ= ~åÇÉêÉ= îççêíéä~åíáåÖëJ= çÑ= î~ëíÉ= êìëíJ= çÑ= îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå= íÉ=
ÄÉëÅÜ~ÇáÖÉåI=íÉ=îÉêåáÉäÉåI=ìáí=íÉ=Ü~äÉå=çÑ=íÉ=îÉêëíçêÉå=E~êíáâÉäÉå=V=íçí=Éå=ãÉí=NOFK==
=
wçêÖîìäÇáÖ=Ü~åÇÉäÉå=
ÚwçêÖîìäÇáÖ=Ü~åÇÉäÉåÛ=E~êíáâÉäÉå=OÄI=OÅI=OÇ=Éå=NSÅ=^jî_F=Ö~~í=îÉêÇÉê=Ç~å=ÜÉí=îçäÇçÉå=~~å=
ÇÉ=òçêÖéäáÅÜíK=aáí=ÄÉÖêáé=áë=ÖÉâçééÉäÇ=~~å=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=ï~~êîççê=çåíÜÉÑÑáåÖ=â~å=
ïçêÇÉå= ~~åÖÉîê~~ÖÇK= káÉíJòçêÖîìäÇáÖ= Ü~åÇÉäÉå= áë= ëíê~ÑÄ~~êK= wçêÖîìäÇáÖ= Ü~åÇÉäÉå= îÉêÉáëí=
~äíáàÇ= ÉÉå= áåëé~ååáåÖ= çã= íÉ= çîÉêòáÉå= ï~í= ÇÉ= ÄÉççÖÇÉ= áåÖêÉÉé= íÉïÉÉÖ= ò~ä= ÄêÉåÖÉåK= bÉå=
áåáíá~íáÉÑåÉãÉê= ãçÉí= ÄáàîççêÄÉÉäÇ= ~äíáàÇ= îççê~Ñ= áåîÉåí~êáëÉêÉå= ïÉäâÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉI= åáÉíJ
îêáàÖÉëíÉäÇÉ=ëççêíÉå=~~åïÉòáÖ=òáàå=áå=ÉÉå=ÖÉÄáÉÇ=ï~~ê=ÉÉå=áåÖêÉÉé=áë=ÖÉéä~åÇK=lçâ=ãçÉí=Üáà=áå=
êÉÇÉäáàâÜÉáÇ=~ääÉë=ÇçÉå=çÑ=ä~íÉå=çã=íÉ=îççêâçãÉåI=çÑ=òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=íÉ=ÄÉéÉêâÉåI=Ç~í=ÇÉ=~êíáâÉäÉå=
UJNO= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= ïçêÇÉå= çîÉêíêÉÇÉåK== aÉ= ÉÉêëíÉ= ëí~é== Ç~~êíçÉ= áë= ÉÉå= ÖçÉÇÉ=
éä~ååáåÖI=ÄáàîççêÄÉÉäÇ=çã=îÉêëíçêáåÖ=î~å=ÇáÉêÉå=áå=ÇÉ=îççêíéä~åíáåÖëíáàÇ=íÉ=îççêâçãÉåK==
=
aêáÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉë=
jÉí= áåÖ~åÖ= î~å= OMMR= áë= ÉÉå= ~~åí~ä= ïáàòáÖáåÖÉå= î~å= ^äÖÉãÉåÉ= j~~íêÉÖÉäÉå= î~å= _Éëíììê=
E^jî_F=Äáà=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=áå=ïÉêâáåÖ=ÖÉíêÉÇÉåK=eáÉêÇççê=áë=ÜÉí=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëêÉÖáãÉ=
î~å= áåÜÉÉãëÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉå= Éå= ÇáÉêÉå= îÉê~åÇÉêÇK= bê= òáàå= åì= ÇêáÉ= Å~íÉÖçêáÉØå= î~å=
ëççêíÉåK= aÉ= áåÇÉäáåÖ= áë= ÄÉé~~äÇ= Çççê= ÇÉ= òÉäÇò~~ãÜÉáÇ= çÑ= ÇÉ= ã~íÉ= î~å= ÄÉÇêÉáÖáåÖ= î~å= ÇÉ=
ëççêíÉå= áå= kÉÇÉêä~åÇI= ï~~êÄáà= ççâ= ÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= çåÇÉê= ÇÉ= e~Äáí~íêáÅÜíäáàå= òáàå=
áåÖÉé~ëíK=eÉí=Ö~~í=çã=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëÅ~íÉÖçêáÉØåW=
NK ëççêíÉå=ï~~êîççê=îêáàëíÉääáåÖ=ãçÖÉäáàâ=áë=EäáÅÜí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåFX=
OK ëççêíÉå=ï~~êîççê= îêáàëíÉääáåÖ= ãçÖÉäáàâ= áëI= ãáíë= ~~åíççåÄ~~ê= ïçêÇí= ÖÉïÉêâí= ÅçåÑçêã=
ÉÉå=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=EãáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåFX=
PK ëççêíÉå=ï~~êîççê=çåíÜÉÑÑáåÖ=ãçÉí=ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇ=Eòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåFK=
=
`~íÉÖçêáÉ= NK= aÉ= ÉÉêëíÉ= Å~íÉÖçêáÉ= ÖÉäÇí= îççê= ÉÉå= ~~åí~ä= ÄÉëÅÜÉêãÇÉI= ã~~ê= ~äÖÉãÉÉå=
îççêâçãÉåÇÉ= éä~åíÉåJ= Éå= ÇáÉêëççêíÉå= Eòç~äë= wï~åÉÄäçÉãI= _çëãìáëI= _ìåòáåÖI= _êìáåÉ=
âáââÉêFI= îçäÖÉåë= í~ÄÉä= N= Äáà= ÇÉ= ^jî_K= aÉ= ïÉíÖÉîÉê= Ö~~í= Éê= î~åìáí= Ç~í= îÉêäÉåáåÖ= î~å=
îêáàëíÉääáåÖ= îççê= ÇÉòÉ= ëççêíÉå= ÖÉÉå= ~ÑÄêÉìâ= ÇçÉí= ~~å= Üìå= ÜìáÇáÖÉI= ÖìåëíáÖÉ= ëí~~í= î~å=
áåëí~åÇÜçìÇáåÖK=sççê=ÇÉòÉ=ëççêíÉå=ÖÉäÇí=ï¨ä=ÇÉ=òçêÖéäáÅÜí=EòáÉ=ÜáÉêîççêFK=
=
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`~íÉÖçêáÉ=OK=aÉ=íïÉÉÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=ÖÉäÇí=ÇÉ=ëççêíÉå=ÇáÉ=òáàå=îÉêãÉäÇ=áå=í~ÄÉä=O=Äáà=ÇÉ=^jî_K=
aÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ÇáÉ=îççê=îêáàëíÉääáåÖ=áë=îÉêÉáëí=ãçÉí=íÉê=ÖçÉÇâÉìêáåÖ=ïçêÇÉå=áåÖÉÇáÉåÇ=Äáà=ÇÉ=
ãáåáëíÉê= î~å= iksK= aÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ãçÉí= îÉêãÉäÇÉå= ÜçÉ= Äáà= ÜÉí= ìáíîçÉêÉå= î~å= ÇÉ=
ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ëÅÜ~ÇÉ=~~å=éä~åíÉå=Éå=ÇáÉêÉå=Éå=Üìå=îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=îççêâçãÉå=J=çÑ=òçîÉÉä=
ãçÖÉäáàâ=ÄÉéÉêâí=J=ïçêÇíK=bê=ãçÉí=~~åíççåÄ~~ê=îçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ïçêÇÉå=ÖÉïÉêâí=çã=
íÉ= îçäÇçÉå= ~~å= ÇÉ= ÄÉïáàëä~ëíK= aáí= ÄÉíÉâÉåí= Ç~í= ÇÉ= ïÉêâéêçÅÉëëÉå= ÖÉÇçÅìãÉåíÉÉêÇ= ãçÉíÉå=
ïçêÇÉåK=
=
^äë= Éê= åçÖ= ÖÉÉå= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= áëI= ãçÉí= Äáà= çîÉêíêÉÇáåÖ= î~å= ÇÉ=~êíáâÉäÉå= UJNO= ÉÉå= çåíÜÉÑÑáåÖ=
ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇK=aÉ=íçÉíëáåÖ=ÇáÉ=Ç~å=éä~~íëîáåÇíI=ÄÉíêÉÑí=ÉÉå=ÚäáÅÜíÉ=íçÉíëÛK=eáÉêÄáà=ïçêÇí=
~ääÉÉå=ÖÉíçÉíëí=çÑ=ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÉÉå=ëççêí=áå=ÖÉî~~ê=
ÄêÉåÖÉåK= aÉòÉ=íçÉíë= îÉêÉáëí=Ç~í=Éê= áåòáÅÜí= ãçÉí= òáàå= áå= ÇÉ= ÄÉíÉâÉåáë= î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ= ~äë=
äÉÉÑÖÉÄáÉÇ= îççê= ÇÉ= ëççêí= áå= êÉä~íáÉ= íçí= ÇÉ= çãäáÖÖÉåÇÉ= éçéìä~íáÉëK= ^äë= Ç~í= áåòáÅÜí= åáÉí= ÄÉëí~~íI=
ÇáÉåí=Ç~~ê=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=éä~~íë=íÉ=îáåÇÉåK=a~í=â~å=ÄÉíÉâÉåÉå=Ç~í=ççâ=çåÇÉêòçÉâ=ÄìáíÉå=ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=åçÇáÖ=áëK==
=
`~íÉÖçêáÉ=PK=aÉ=ëççêíÉå=î~å=ÇÉ=ÇÉêÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=òáàå=áå=í~ÄÉä=P=î~å=ÇÉ=^jî_=ÖÉåçÉãÇK=aÉòÉ=
í~ÄÉä=ÄÉî~í=ÇÉ=ëççêíÉå=ÇáÉ=çé=Äáàä~ÖÉ=fs=î~å=ÇÉ=e~Äáí~íêáÅÜíäáàå=ëí~~å=Éå=~åÇÉêÉ=~~åÖÉïÉòÉå=
ëççêíÉåK= t~ååÉÉê= îÉêÄçÇëÄÉé~äáåÖÉå= ïçêÇÉå= çîÉêíêÉÇÉå= áë= ÉÉå= çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~~Ö= åçÇáÖI=
ÇáÉ=ïçêÇí=ÖÉíçÉíëí=~~å=ÇêáÉ=ÅêáíÉêá~=EÇÉ=òçÖÉå~~ãÇ=ÚìáíÖÉÄêÉáÇÉ=íçÉíëÛFW==
NK ÇÉ=áåÖêÉÉé=ÇçÉí=ÖÉÉå=~ÑÄêÉìâ=~~å=ÇÉ=ÖìåëíáÖÉ=ëí~~í=î~å=áåëí~åÇÜçìÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëççêíX=
OK Éê=áë=ÖÉÉå=~äíÉêå~íáÉÑ=îççê=ÇÉ=áåÖêÉÉéX=
PK Éê=áë=ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=áå=çÑ=Äáà=ÇÉ=ïÉí=ÖÉåçÉãÇ=ÄÉä~åÖK=
sççê=ÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖ=ãçÉí=~~å=~ääÉÇêáÉ=ÇÉ=ÅêáíÉêá~=îçäÇ~~å=òáàåK==
=
sçÖÉäë=
sççê=îçÖÉäë=ÖÉäÇí=ÉÉå=~äÖÉãÉåÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖI=ï~~êÄáà=ÜÉí=îÉêÄçÇÉå=áë=îçÖÉäë=Éå=Üìå=åÉëíÉå=
áå=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=íÉ=îÉêëíçêÉåK=a~í=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=ÜÉí=áå=ÇáÉ=éÉêáçÇÉ=åáÉí=áë=íçÉÖÉëí~~å=çã=
ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= áå= ÉÉå= ÖÉÄáÉÇ= íÉ= ëí~êíÉå= ÇáÉ= ÄÉÇêÉáÖÉåÇ= òáàå= îççê= ÄêçÉÇîçÖÉäëK= sççê= ÇÉ=
ãÉÉëíÉ=ëççêíÉå=ÖÉäÇí=ÉÉå=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=î~å=NR=ã~~êí=íçí=Éå=ãÉí=NR=àìäáK=t~ååÉÉê=îµµê=ÜÉí=
ÄêçÉÇëÉáòçÉå= ïçêÇí= ÖÉëí~êí= ãÉí= ÇÉ= ëÅÜ~ÇÉäáàâÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉåI= áë= ÇÉ= â~åë= òÉÉê= ÖÉêáåÖ= Ç~í=
Ç~~ê=ÄêçÉÇîçÖÉäë=Ö~~å=åÉëíÉäÉåK=
oçÇÉ=iáàëíÉå=
oçÇÉ=iáàëíÉå=
kÉÇÉêä~åÇ= ÜÉÉÑí= îççê= ÉÉå= ~~åí~ä= ÄÉÇêÉáÖÇÉ= Éå= âïÉíëÄ~êÉ= éä~åíÉåJ= Éå= ÇáÉêÖêçÉéÉå= oçÇÉ=
iáàëíÉå= ë~ãÉåÖÉëíÉäÇK= aÉ= ÇçÉäëíÉääáåÖ= î~å= ÇÉ= oçÇÉ= iáàëí= áë= ÜÉí= ÄáÉÇÉå= î~å= Çììêò~ãÉ=
ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=~~å=ÉÉå=ëççêí=Éå=òáàå=äÉÉÑÖÉÄáÉÇK=aÉ=oçÇÉ=iáàëí=ÄÉëí~~í=ìáí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëççêíÉå=
ÇáÉ= î~åïÉÖÉ= Üìå= ~~åí~äëîÉêäççé= çÑ= âïÉíëÄ~~êÜÉáÇ= ëéÉÅá~äÉ= ~~åÇ~ÅÜí= åçÇáÖ= ÜÉÄÄÉå= çã= Üìå=
îççêâçãÉå=áå=çåë=ä~åÇ=îÉáäáÖ=íÉ=ëíÉääÉåK=eçÉïÉä=ÇÉ=oçÇÉ=iáàëíÉå=çÑÑáÅáÉÉä=Çççê=ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=
î~å=iks=òáàå=î~ëíÖÉëíÉäÇI=ÜÉÄÄÉå=òÉ=ÖÉÉå=àìêáÇáëÅÜÉ=ëí~íìëK=tÉä=îÉêï~ÅÜí=ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=
iks= î~å= ÇÉ= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= çîÉêÜÉÇÉå= Éå= íÉêêÉáåÄÉÜÉêÉåÇÉ= çêÖ~åáë~íáÉë= Ç~í= òáà= Äáà= ÄÉäÉáÇ= Éå=
ÄÉÜÉÉê= êÉâÉåáåÖ= ÜçìÇÉå= ãÉí= ÇÉ= oçÇÉ= iáàëíÉåK= bÉå= ~~åí~ä= oçÇÉJiáàëíëççêíÉå= áë=
çåÇÉêÖÉÄê~ÅÜí=áå=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK==
=
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PK sllodbkljbk=mi^kkbk==
sllodbkljbk=mi^kkbk==
PKNK erfafdb=pfqr^qfb=
erfafdb=pfqr^qfb=
eÉí= f_cJíÉêêÉáå= äáÖí= ~~å= ÇÉ= ççëíâ~åí= î~å= eÉÉêÉåîÉÉåI= åÉí= íÉå= òìáÇÉå= î~å= ÇÉ= ^TK= eÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=çãî~í=ÉÉå=çééÉêîä~âíÉ=î~å=çåÖÉîÉÉê=PM=ÜÉÅí~êÉ=Éå=ÄÉëí~~í=áå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=
îççê=ÜÉí=ÖêççíëíÉ=ÇÉÉä=ìáí=Öê~ëä~åÇ=Ç~í=áë=ÇççêëåÉÇÉå=ãÉí=ëäçíÉåK=få=ÇÉ=ëäçíÉå=òáàå=âÉåãÉêâÉå=
î~å= äáÅÜíÉ= âïÉä= ~~åïÉòáÖK= få= ÜÉí= òìáÇÉäáàâÉ= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áë= ÉÉå= ÖêçåÇçéëä~Ö=
~~åïÉòáÖK=sÉêÇÉê=ÄÉîáåÇÉå=òáÅÜ=ÜáÉê=ÉåâÉäÉ=âäÉáåÉ=ÄçëàÉë=Éå=å~ííÉ=êìáÖíÉåK==
=

PKOK ebofkof`eqfkdpmi^k
ebofkof`eqfkdpmi^k=
fkof`eqfkdpmi^k=
eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îçêãí=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=ÖÉÜÉäÉ=f_cJíÉêêÉáåK=_áà=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=îççê=ÇÉ=
ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= ò~ä= ÜÉí= ÜìáÇáÖÉ= ëäçíÉåé~íêççå= îÉêÇïáàåÉå= Éå= ïçêÇÉå= åáÉìïÉ= ï~íÉêÖ~åÖÉå=
ÖÉÖê~îÉåK==få=ÑáÖììê=N=áë=ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=ÖÉÖÉîÉå=î~å=ÇÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=â~îÉäáåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=
íÉêêÉáåK=eáÉêìáí=Ääáàâí=Ç~í=Éê=ëéê~âÉ=áë=î~å=ÉÉå=ï~íÉêêáàâÉ=çéòÉí=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=
=
=

=
cáÖììê=NK=
cáÖììê=NK=
eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇI=Ç~í=ÉÉå=ÇÉÉä=îçêãí=î~å=ÜÉí=ÖÉÜÉäÉ=f_cJÖÉÄáÉÇ=EÄêçåW=ÖÉãÉÉåíÉ=eÉÉêÉåîÉÉåFK=
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QK db_fbap_bp`ebojfkd=
db_fbap_bp`ebojfkd=
QKNK fkibfafkd=
fkibfafkd=
_áà= ÉÉå= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ= ÇáÉåí= çåÇÉêòçÅÜí= íÉ= ïçêÇÉå= çÑ= ÇÉ= ÄÉççÖÇÉ= éä~ååÉå= ÉÉå=
ÄÉÇêÉáÖáåÖ= îçêãÉå= îççê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= Eå~íììêFÖÉÄáÉÇÉå= áå= ÇÉ= êÉÖáçK= aÉ= îçäÖÉåÇÉ= îê~ÖÉå=
âçãÉå=Ç~~êÄáà=~~å=ÇÉ=çêÇÉW=
NK iáÖÖÉå=Éê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=Eå~íììêFÖÉÄáÉÇÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çÑ=å~ÄáàÉ=çãÖÉîáåÖ\=
OK eÉÉÑí= ÇÉ= ~ÅíáîáíÉáí= ãçÖÉäáàâ= EëáÖåáÑáÅ~åíF= åÉÖ~íáÉîÉ= ÖÉîçäÖÉå= îççê= ÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ÖÉÄáÉÇÉå=EÉñíÉêåÉ=ïÉêâáåÖF\==
PK wáàå=ÇáÉ=ÖÉîçäÖÉå=íÉ=îççêâçãÉå\==
QK tÉäâÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉë=ÜÉÉÑí=Ç~í=îççê=ÇÉ=éä~ååÉå=EÅçåÅäìëáÉëF\=
_áååÉå=ÇÉ=k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=îçêãÉå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ÇêáÉ=îê~ÖÉå=ÇÉ=òçÖÉå~~ãÇÉ=ÚsççêíçÉíëÛ=
î~å=ÇÉ=e~Äáí~ííçÉíëK=
=

QKOK _bp`ebojab=db_fbabk=fk=lc=k^_fg=ebq=mi^k
_bp`ebojab=db_fbabk=fk=lc=k^_fg=ebq=mi^kdb_fba
fk=lc=k^_fg=ebq=mi^kdb_fba=
db_fba=
k~íìê~=OMMMJ
k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇÉå=
ÖÉÄáÉÇÉå=
eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ã~~âí= ÖÉÉå= ÇÉÉä= ìáí= î~å= ÉÉå= k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇK= eÉí= ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ=
k~íìê~= OMMMJÖÉÄáÉÇ= áë= aÉ= aÉÉäÉåK= aáí= ÖÉÄáÉÇ= äáÖí= çé= çåÖÉîÉÉê= R= âã= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK=
dÉòáÉå=ÇÉ=~~êÇ=î~å=ÇÉ=áåÖêÉÉéI=ÇÉ=êÉä~íáÉÑ=ÖêçíÉ=~Ñëí~åÇ=Éå=ÜÉí=îççê~ä=~Öê~êáëÅÜÉ=ÖÉÄêìáâ=î~å=
ÜÉí=íìëëÉåäáÖÖÉåÇÉ=ÖÉÄáÉÇI=áë=ÜÉí=çåï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=ÉÉå=ÉÑÑÉÅí=çé=
ÜÉí=ÖÉåçÉãÇÉ=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇ=ÜÉÉÑíK=^~åÖÉòáÉå=Éê=ÖÉÉå=ëéê~âÉ=áë=î~å=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉåI=
áë=Éê=î~åìáí=ÇÉ=k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí=ÖÉÉå=ÄÉòï~~ê=íÉÖÉå=ÇÉ=áåÖêÉÉé=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=íÉå=
~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=k~íìê~=OMMMJÖÉÄáÉÇÉåK=
_ÉëÅÜÉêãÇÉ=å~íììêãçåìãÉåíÉå=
_ÉëÅÜÉêãÇÉ=å~íììêãçåìãÉåíÉå=
få= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= äáÖÖÉå= ÖÉÉå= _ÉëÅÜÉêãÇÉ= k~íììêãçåìãÉåíÉåK=
eÉí=ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ=_ÉëÅÜÉêãÇ=k~íììêãçåìãÉåí=áë=aÉääÉÄìêÉåI=Ç~í=çé=ÅáêÅ~=NM=âã=~Ñëí~åÇ=
äáÖíK= dÉòáÉå= ÇÉòÉ= êÉä~íáÉÑ= ÖêçíÉ= ~Ñëí~åÇ= Éå= ÜÉí= îççê~ä= ~Öê~êáëÅÜÉ= ÖÉÄêìáâ= î~å= ÜÉí=
íìëëÉåäáÖÖÉåÇÉ=ÖÉÄáÉÇ=áë=ÜÉí=òÉÉê=çåï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=ÉÉå=ÉÑÑÉÅí=çé=Çáí=
_ÉëÅÜÉêãÇ=k~íììêãçåìãÉåí=ÜÉÉÑíK=^~åÖÉòáÉå=Éê=ÖÉÉå=ëéê~âÉ=áë=î~å=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉåI=áë=Éê=
î~åìáí= ÇÉ= k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí= ÖÉÉå= ÄÉòï~~ê= íÉÖÉå= ÇÉ= áåÖêÉÉé= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= íÉå=
~~åòáÉå=î~å=_ÉëÅÜÉêãÇÉ=k~íììêãçåìãÉåíÉåK=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=
bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=
aÉ=bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÜççÑÇëíêìÅíììê=EbepF=áë=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=ÜÉí=êáàâëÄÉäÉáÇ=îççê=ÉÉå=åÉíïÉêâ=î~å=
å~íììêÖÉÄáÉÇÉå= Çççê= kÉÇÉêä~åÇK= aÉ= bÅçäçÖáëÅÜÉ= ÜççÑÇëíêìÅíììê= çãî~í= å~íììêêÉëÉêî~íÉåI=
å~íììêçåíïáââÉäáåÖëÖÉÄáÉÇÉå=Éå=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=îÉêÄáåÇáåÖëòçåÉëK=eÉí=ÄÉäÉáÇ=áå=ÇÉòÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=
êáÅÜí= òáÅÜ= çé= ÜÉí= îÉáäáÖëíÉääÉå= Éå= îÉêÖêçíÉå= î~å= ÇÉ= ÄÉëí~~åÇÉ= å~íììêï~~êÇÉå=
EïïïKãáåäåîKåäLå~íìê~OMMMFK= eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÄÉÜççêí= åáÉí= íçí= ÇÉ= bÅçäçÖáëÅÜÉ=
ÜççÑÇëíêìÅíììêK= aÉ= ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= îÉêÄáåÇáåÖëòçåÉë= äáÖÖÉå= ÅáêÅ~= O= âã= íÉå=
òìáÇÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇI=å~ãÉäáàâ=íÉê=ÜççÖíÉ=î~å=ÜÉí=ä~åÇÖçÉÇ=lê~åàÉïçìÇK=eÉí=áë=åáÉí=íÉ=
îÉêï~ÅÜíÉå=Ç~í=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=áåîäçÉÇ=ÜÉÉÑí=çé=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=îÉêÄáåÇáåÖëòçåÉëK=
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lîÉêáÖÉ=ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
lîÉêáÖÉ=ÖÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
dÉÄáÉÇÉå= âìååÉå= ~äë= ÚçîÉêáÖÛ= å~íììêÖÉÄáÉÇ= ÄÉëÅÜÉêãÇ= òáàå= îá~= ÜÉí= ÄÉëíÉããáåÖëéä~å=
ÄìáíÉåÖÉÄáÉÇK=aáí=ÖÉäÇí=åáÉí=îççê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK==
_çëïÉí=
_çëïÉí=
aÉ=ÄÉççÖÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=îáåÇí=éä~~íë=ÄáååÉå=ÇÉ=ÄÉÄçìïÇÉ=âçã=î~å=eÉÉêÉåîÉÉåK=a~~êçã=áë=
ÇÉ=_çëïÉí=ÜáÉê=åáÉí=î~å=íçÉé~ëëáåÖK=
=
=
=
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RK plloq_bp`ebojfkd=
plloq_bp`ebojfkd=
RKNK fkibfafkd==
fkibfafkd==
få=ÜççÑÇëíìâ=R=ïçêÇÉå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=îê~ÖÉå=ÄÉ~åíïççêÇW=
=
NK hçãÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=Éå=âêáíáëÅÜÉ=ëççêíÉå=Éå=îÉÖÉí~íáÉë=îççê\==
OK wç=à~I=ïçêÇÉå=ÇÉòÉ=Äáà=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=ÜÉí=éä~å=ÖÉëÅÜ~~Ç=Éå=â~å=Ç~í=îççêâçãÉå=ïçêÇÉå\=
PK wáàå=Éê=î~åìáí=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=ÄÉòï~êÉå=íÉÖÉå=ÇÉ=éä~ååÉå=Éå=òáàå=ÇáÉåíÉåÖÉîçäÖÉ=
çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~ÖÉå=åçÇáÖ\==
pççêíÉå=Éå=îÉÖÉí~íáÉë=
pççêíÉå=Éå=îÉÖÉí~íáÉë=
sççê=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=ëí~é=áå=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=áë=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=ìáíÖÉîçÉêÇ=Éå=òáàå=çîÉêòáÅÜíëïÉêâÉåI=
ïÉÄëáíÉë=Éå=~åÇÉêÉ=ÄêçååÉå=ÖÉê~~ÇéäÉÉÖÇK=a~~êÄáà=áë=ççâ=áåÑçêã~íáÉ=î~å=ÇÉêÇÉå=ÄÉíêçââÉåK=
bê= áë= Ç~~êÄáà= îççê~ä= ÖÉäÉí= çé= ëççêíÉå= ÇáÉ= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= òáàå=
ÄÉëÅÜÉêãÇI= ëççêíÉå= ÇáÉ= òáàå= çéÖÉåçãÉå= áå= ÇÉ= oçÇÉ= iáàëíÉå= î~å= âïÉíëÄ~êÉ= Éå= ÄÉÇêÉáÖÇÉ=
ëççêíÉå= î~å= kÉÇÉêä~åÇ= Éå= ëççêíÉå= ÇáÉ= ÉÉå= áåÇáÅ~íáÉ= ÖÉîÉå= î~å= ÄÉé~~äÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=
âï~äáíÉáíÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK==
=
_êçååÉå=
få= çåÇÉêëí~~åÇÉ= ÄÉëÅÜêáàîáåÖÉå= î~å= ëççêíÖêçÉéÉå= áë= ëíÉÉÇë= ~äë= ÉÉêëíÉ= Äêçå= ÜÉí= k~íììêäçâÉí=
ÖÉê~~ÇéäÉÉÖÇ= EïïïKå~íììêäçâÉíKåäFK= eÉí= k~íììêäçâÉí= ÖÉÉÑí= ÉÉå= çîÉêòáÅÜí= î~å= ÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë=
î~å= ÇÉ= m~êíáÅìäáÉêÉ= dÉÖÉîÉåëÄÉÜÉêÉåÇÉ= lêÖ~åáë~íáÉë= EmdlÛëFI= ÇáÉ= òáàå= îÉêÉåáÖÇ= áå= ÇÉ=
sÉêÉåáÖáåÖ= låÇÉêòçÉâ= cäçê~= C= c~ìå~= EslccFK= aÉ= ÖÉÖÉîÉåë= òáàå= ïÉÉêÖÉÖÉîÉå= çé=
âáäçãÉíÉêÜçâåáîÉ~ìNK=^~åÖÉòáÉå=ÇÉ=âáäçãÉíÉêÜçââÉå=åáÉí=Éñ~Åí=ë~ãÉåî~ääÉå=ãÉí=ÇÉ=ÖêÉåòÉå=
î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇI=â~å=ÜÉí=òáàå=Ç~í=ÇÉ=ÖÉåçÉãÇÉ=ëççêíÉå=åáÉí=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççêâçãÉåK=
lçâ= òáàå= ÇÉ= ÖÉÖÉîÉåë= ëçãë= EíáÉåí~ääÉåF= à~êÉå= çìÇK= aÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= ïçêÇÉå= çé= ÜÉí=
å~íììêäçâÉí=åáÉí=Äáà=å~ãÉ=ÖÉåçÉãÇK==
=
a~~êå~~ëí= áë= áå= ÉÉå= ~~åí~ä= çîÉêòáÅÜíëïÉêâÉå= Éå= ïÉÄëáíÉë= å~ÖÉÖ~~å= ïÉäâÉ= ÄáàòçåÇÉêÉ= Éå=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=éä~åíÉåJ=Éå=ÇáÉêëççêíÉå=Éê=áå=ÇÉ=êìáãÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=
îççêâçãÉåK= aÉ= ãÉÉëíÉ= î~å= ÇÉòÉ= ÄêçååÉå= éêÉëÉåíÉêÉå= Üìå= ÖÉÖÉîÉåë= éÉê= RñR= âã= ÖêçíÉ=
ììêÜçââÉåI=ï~~êÇççê=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=ÉÉå==îÉÉä=êìáãÉê=ÖÉÄáÉÇ=ÄÉëä~~å=Ç~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK==
=
sÉäÇçåÇÉêòçÉâ=
aÉ= å~íììêï~~êÇÉå= òáàå= ÉîÉåÉÉåë= çåÇÉêòçÅÜí= ~~å= ÇÉ= Ü~åÇ= î~å= ÉÉå= îÉäÇÄÉòçÉâ= Ç~í= çé= OQ=
à~åì~êá=OMMT=éä~~íëîçåÇK=eáÉêÄáà=áë=ÖÉäÉí=çé=ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=ëéçêÉå=Éå=ÖÉëÅÜáâí=Äáçíççé=
î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåK=få=ÇÉ=òçãÉê=î~å=OMMT=áë=ÉÉå=~~åîìääÉåÇ=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=ìáíÖÉîçÉêÇ=
å~~ê=ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉêI=dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉê=Éå=mçÉäâáââÉêK==
bÑÑÉÅíÉå=
bÑÑÉÅíÉå=
k~=ÇÉ=ÄÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÇÉ=ëççêíÉå=ÇáÉ=áå=Éå=å~Äáà=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççêâçãÉåI=îçäÖí=ÜáÉêçåÇÉê=
ÉÉå=çîÉêòáÅÜí=î~å=ÇÉ=íÉ=îÉêï~ÅÜíÉå=ÉÑÑÉÅíÉå=î~å=ÇÉ=áåÖêÉÉé=çé=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=âï~äáíÉáíÉå=î~å=
ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=aÉòÉ=îÉêëíçêáåÖÉå=âìååÉå=îÉêÇÉê=êÉáâÉå=Ç~å=ÇÉ=ÖêÉåòÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=
tÉ=ã~âÉå=ÜáÉê=îçäÖÉåë=ÇÉ=îççêëÅÜêáÑíÉå=î~å=iks=áå=tÉêâÉå=~~å=k~íìê~=OMMM=EãáåáëíÉêáÉ=
1

Kilometerhokken: De kaart van Nederland is door de Topografische Dienst verdeeld in blokken van 1 bij 1 km, de
zogenaamde kilometerhokken. De plaatsaanduiding van een kilometerhok bestaat uit de coördinaten van de x-as
en de y-as die elkaar in de linker onderhoek van het hok snijden.
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î~å= iks= OMMQF= çåÇÉêëÅÜÉáÇ= áå= îáàÑ= ëççêíÉå= ÉÑÑÉÅíÉåI= çåÇÉê= íÉ= îÉêÇÉäÉå= áå= âï~åíáí~íáÉîÉ=
ÉÑÑÉÅíÉå= Eïáåëí= çÑ= îÉêäáÉë= î~å= Ü~Äáí~íëFI= âï~äáí~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= EÅÜÉãáëÅÜÉ= ÉÑÑÉÅíÉåI= ÑóëáÉâÉ=
ÉÑÑÉÅíÉå=Éå=îÉêëíçêáåÖF=Éå=~ÅÜíÉêìáíÖ~åÖ=áå=êìáãíÉäáàâÉ=ë~ãÉåÜ~åÖ=EîÉêëåáééÉêáåÖFK==
_ÉççêÇÉäáåÖ=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
fåÇáÉå= åÉÖ~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= åáÉí= îççêâçãÉå= âìååÉå= ïçêÇÉå= Éå= îÉêÄçÇëÄÉé~äáåÖÉå= ìáí= ÇÉ=
cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= çîÉêíêÉÇÉå= ïçêÇÉåI= òáàå= îççê= ÄÉé~~äÇÉ= ëççêíÉå= çåíÜÉÑÑáåÖë~~åîê~ÖÉå=
åççÇò~âÉäáàâK= få= Ç~í= ÖÉî~ä= ïçêÇí= ÖÉ~ÇîáëÉÉêÇ= çÑ= Ç~~êÄáà= îÉêò~ÅÜíÉåÇÉ= Éå= ÅçãéÉåëÉêÉåÇÉ=
ã~~íêÉÖÉäÉå=åçÇáÖ=òáàåK=
pççêíÖêçÉéÉå=
pççêíÖêçÉéÉå=
få=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=é~ê~Öê~ÑÉå=ïçêÇí=éÉê=ëççêíÖêçÉé=~~åÖÉÖÉîÉå=ïÉäâÉ=òÉäÇò~ãÉ=Éå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ëççêíÉå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= îççêâçãÉåK= eÉí= áë= çåï~~êëÅÜáàåäáàâ= Ç~í= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ=
òÉäÇò~ãÉ= ÉåLçÑ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= îççêâçãÉå= ÇáÉ= ÄÉÜçêÉå= íçí= ÇÉ= ëççêíÖêçÉéÉå= ãáÉêÉåI=
ëä~ââÉåI=íïÉÉâäÉééáÖÉå=Éå=âêÉÉÑí~ÅÜíáÖÉåK=aáí=ççêÇÉÉä=áë=îççê~ä=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÇÉ=ÄÉëÅÜáâÄ~êÉ=
äáíÉê~íììê=EaÉ=_êìóåÉ=OMMQI=h~äâã~å=OMMQI=bfp=kÉÇÉêä~åÇ=Éí=~äK=OMMSI=ïïïKå~íìê~äáëI=s~å=
iççå=OMMQ~I=ÄI=ÅI=ÇI=qáããÉêã~åë=Éí=~äK=OMMQFK=lçâ=òáàå=ÇÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=çãëí~åÇáÖÜÉÇÉå=áå=
ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çåÖÉëÅÜáâí=îççê=ÇÉòÉ=ëççêíÉåK=_çîÉåÖÉåçÉãÇÉ=ëççêíÖêçÉéÉå=ïçêÇÉå=Ç~~êçã=
åáÉí=îÉêÇÉê=áå=Çáí=ÜççÑÇëíìâ=ÄÉëéêçâÉåK=
=

RKOK sbdbq^qfb=bk=mi^kqbkplloqb
sbdbq^qfb=bk=mi^kqbkplloqbk
qfb=bk=mi^kqbkplloqbk=
eÉí==ÜìáÇáÖÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉëí~~í=îççê=ÜÉí=ÖêççíëíÉ=ÇÉÉä=ìáí=Öê~ëä~åÇ=ãÉí=çåÇÉêãÉÉê=~äÖÉãÉÉå=
îççêâçãÉåÇÉ= ëççêíÉåI= òç~äë= dÉëíêÉÉéíÉ= ïáíÄçäI= hêìáéÉåÇÉ= ÄçíÉêÄäçÉãI= máåâëíÉêÄäçÉãI=
pã~ääÉ= ïÉÉÖÄêÉÉ= Éå= m~~êÇÉåÄäçÉãK= içâ~~ä= âçãÉå= êìáÖÉêÉ= îÉÖÉí~íáÉë= ãÉí= máíêìë= Éå= dêçíÉ=
Äê~åÇåÉíÉä=îççêK=aÉ=Öê~ëä~åÇéÉêÅÉäÉå=äáÖÖÉå=áå=ÜÉí=åççêÇÉäáàâ=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=eÉí=
òìáÇÉäáàâÉ=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çãî~í=å~~ëí=ÉÉå=ÖêçåÇçéëä~ÖI=ÉåâÉäÉ=âäÉáåÉ=ÄçëàÉëI=âäÉáåÉ=
çééÉêîä~âíÉå=Öê~ëä~åÇ=Éå=êáÉíêìáÖíÉåK====
=
få=ÇÉ=ëäçíÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=âçãí=ÇÉ=äáÅÜí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=wï~åÉÄäçÉã=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=åáÉí=
îççêK=aÉòÉ=ëççêí=áë=íáàÇÉåë=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=áå=OMMQ=ÉîÉåãáå=áå=ÜÉí=å~~ëíÖÉäÉÖÉå=íÉêêÉáå=åáÉí=
ÖÉîçåÇÉå= Ehççéã~åë= OMMRFK= tÉä= ïÉêÇÉå= áå= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ=
ï~íÉêéä~åíÉå= ~äë= aêáàîÉåÇ= ÑçåíÉáåâêìáÇI= qÉåÖÉê= ÑçåíÉáåâêìáÇI= dêçíÉ= ÉÖÉäëâçéI= dêçÑ=
ÜççêåÄä~Ç= Éå= dÉäÉ= éäçãé= îÉÉäîìäÇáÖ= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= áå= ÇÉ= ëäçíÉå= Ehççéã~åë= OMMRFK= eÉí=
îççêâçãÉå= î~å= ÇÉòÉ= ëççêíÉå= áåÇáÅÉÉêí= âïÉä= EçéïÉääÉåÇ= ÖêçåÇï~íÉêF= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK=
_áååÉå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âçãÉå= dêççí= _ä~~ëàÉëâêìáÇI= jçÉê~ëïÉÇÉêáâI= ^~êîÉÇÉêâêìáÇI=
t~íÉêîáçäáÉêI=häÉáåÉ=ÉÖÉäëâçé=îççêK=aÉòÉ=ëççêíÉå=çåÇÉêëíÉìåÉå=ÇÉ=~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=âïÉä=áå=
ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=
=
qáàÇÉåë= ÜÉí= îÉäÇçåÇÉêòçÉâ= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= áå= OMMT= áë= çé= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= äçÅ~íáÉë= ÇÉ=
~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê= î~ëíÖÉëíÉäÇI= ï~~êî~å= ÇêáÉ= äçÅ~íáÉë= ãÉí= ÉÉå= çééÉêîä~âíÉ=
ÖêçíÉê=Ç~å=OR=ãO=EÑáÖììê=OFK=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê=áë=ÉÉå=ï~~êÇéä~åí=îççê=ÇÉ=òï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=äáÄÉä=
dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉêK==
=
o~~ÇéäÉÖáåÖ= î~å= ÜÉí= k~íììêäçâÉí= ïáàëí= îÉêÇÉê= ìáí= Ç~í= áå= ÇÉ= âáäçãÉíÉêÜçââÉå= ï~~êáå= ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=äáÖí=ÖçÉÇ=çé=éä~åíÉå=òáàå=çåÇÉêòçÅÜí=Éå=Ç~í=Éê=ÉåâÉäÉ=Çççê=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=îççêâçãÉåK=qáàÇÉåë=ÜÉí=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=áå=OMMT=òáàå=áå=ÇÉ=ÄÉêãÉå=ä~åÖë=
ÇÉ= òìáÇê~åÇ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÜÉí= äáÅÜí= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= dê~ëâäçâàÉ= Éå= ÇÉ= ãáÇÇÉäòï~~ê=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=ã~êàçäÉáå=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=dÉòáÉå=ÜÉí=ççêëéêçåâÉäáàâÉ=
îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÄáÉÇ=áë=ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=ÇÉòÉ=ëççêíÉå=åáÉí=å~íììêäáàâ=î~å=ççêëéêçåÖK==
=

Ecologische beoordeling herinrichting IBF-terrein te Heerenveen
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Groeiplaats Krabbenscheer
Groeiplaats Steenanjer en Wilde Marjolein
Groeiplaats Wilde gagel

=
cáÖììê=OK==
cáÖììê=OK==
dêçÉáéä~~íëÉå=î~å=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉêI=táäÇÉ=ã~êàçäÉáåI=píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=Ö~ÖÉä=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=
áå=ÇÉ==çãÖÉîáåÖ=Ç~~êî~åK=
=
sÉëíáÖáåÖ=áë=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ÉÉå=ÖÉîçäÖ=î~å=ìáíò~~ááåÖK=aÉ=Öê~ëä~åÇÉå=îçêãÉå=ÖÉÉå=å~íììêäáàâ=
Äáçíççé=îççê=ÇÉòÉ=Éå=~åÇÉêÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉåK=qÉå=òìáÇçççëíÉå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=áë=ÇÉ=
~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=ãáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=táäÇÉ=Ö~ÖÉä=î~ëíÖÉëíÉäÇK==
=
bÑÑÉÅíÉå=
_áà= ÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= îÉêÇïáàåÉå= ãçÖÉäáàâ= ÖêçÉáéä~~íëÉå= î~å=
hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê=EoçÇÉ=iáàëíI=Å~íÉÖçêáÉ=ÖÉîçÉäáÖF=Éå=î~å=ÇÉ=ãáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=
píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=ã~êàçäÉáåK==
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
i~åÖë= ÇÉ= òìáÇê~åÇ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âçãÉå= ÇÉ= ãáÇÇÉäòï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå=
píÉÉå~åàÉê=Éå=táäÇÉ=ã~êàçäÉáå=îççêK=sÉëíáÖáåÖ=áå=ÜÉí=ÜìáÇáÖÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=áë=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ÉÉå=
ÖÉîçäÖ= î~å= ìáíò~~ááåÖK= aççê= ÜÉí= ãáåáëíÉêáÉ= î~å= iks= ïçêÇí= ëáåÇë= OMMR= ÇÉ= îçäÖÉåÇÉ=
ïÉêâïáàòÉ=îççê=~~åÖÉéä~åíÉ=çÑ=ìáíÖÉò~~áÇÉ=áåÜÉÉãëÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=éä~åíÉåëççêíÉå=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=
EïïïKãáåäåîKåäFK=fåÇáÉå=ÇÉ=áåáíá~íáÉÑåÉãÉê=â~å=~~åíçåÉå=Ç~í=ÇÉ=éä~åíÉå=òáàå=~~åÖÉéä~åí=çÑ=
ìáíÖÉò~~áÇ=Éå= ÇÉ= ÖêçÉáéä~~íë= ÖÉÉå= çåÇÉêÇÉÉä= îçêãí= î~å= ÜÉí= å~íììêäáàâÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÄáÉÇI=
Ç~å=î~ääÉå=ÇÉ=éä~åíÉå=åáÉí=çåÇÉê=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÉåÇÉ=ïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK==
=
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^äë= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ= eÉÉêÉåîÉÉå= åáÉí= â~å= ~~åíçåÉå= Ç~í= ÇÉ= éä~åíÉåëççêíÉå= òáàå= ~~åÖÉéä~åí= çÑ=
ìáíÖÉò~~áÇI=ÖÉäÇí=ÜÉí=ÄÉëÅÜÉêãÉåÇÉ=êÉÖáãÉ=î~å=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK==
=
fåÇáÉå=ïçêÇí=ÖÉïÉêâí=îçäÖÉåë=ÉÉå=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ÇáÉ=Çççê=iks=áë=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇI=ÜçÉÑí=îççê=ÇÉ=
îÉêëíçêáåÖ=î~å=táäÇÉ=ã~êàçäÉáå=Éå=píÉÉå~åàÉê=ÖÉÉå=çåíÜÉÑÑáåÖ=íÉ=ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇK=fåÇáÉå=
åáÉí= îçäÖÉåë= ÉÉå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ïçêÇí= ÖÉïÉêâíI= ÇáÉåí= çåíÜÉÑÑáåÖ= íÉ= ïçêÇÉå=
~~åÖÉîê~~ÖÇK=bÉå=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ÇáÉ=áå=Çáí=ÖÉî~ä=ÖÉÄêìáâí=â~å=ïçêÇÉåI=áë=ÇÉ=dÉÇê~ÖëÅçÇÉ=Ñäçê~=
Éå= Ñ~ìå~= î~å= ÇÉ= píáÅÜíáåÖ= _çÇÉãÄÉÜÉÉê= hêáãéÉåÉêï~~êÇ= aÉ= îççêï~~êÇÉå= î~å= ÇÉòÉ=
dÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ÇáÉ=áå=ÇÉòÉå=î~å=ÄÉä~åÖ=òáàåI=ëí~~å=îÉêãÉäÇ=áå=é~ê~Öê~~Ñ=SKPK=
=

RKPK if_biibk=
if_biibk=bk=a^dsifkabop=
bk=a^dsifkabop==
a^dsifkabop==
iáÄÉääÉå=
iáÄÉääÉå=
sçäÖÉåë=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=k~íììêäçâÉí=òáàå=ÇÉ=âáäçãÉíÉêÜçââÉå=ï~~ê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÇÉÉä=î~å=
ìáíã~~âíI= ã~íáÖ= çåÇÉêòçÅÜí= çé= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= äáÄÉääÉåK= ráí= ÄÉâÉåÇÉ=
îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë= î~å= äáÄÉääÉå= áå= kÉÇÉêä~åÇ= EkÉÇÉêä~åÇëÉ= sÉêÉåáÖáåÖ= îççê=
iáÄÉääÉåëíìÇáÉ=OMMOI=ïïïKå~íìê~äáëKåäI=ïïïKÑêóëä~åKåäI=tóãÉåÖ~=Éí=~äK=OMMSI=ÇÉ=_çÉê=Éí=~äK=
OMMRF=Ääáàâí=Ç~í=áå=Éå=êçåÇ=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççê~ä=~äÖÉãÉåÉ=ëççêíÉå=îççêâçãÉåK=eÉí=Ö~~í=çã=
~äÖÉãÉÉå= îççêâçãÉåÇÉ= ëççêíÉåI= òç~äë= dÉïçåÉ= é~åíëÉêàìÑÑÉêI= s~êá~ÄÉäÉ= ï~íÉêàìÑÑÉêI=
i~åí~~êåíàÉI= dêçíÉ= êççÇççÖàìÑÑÉêI= _äçÉÇêçÇÉ= ÜÉáÇÉäáÄÉäI= píÉÉåêçÇÉ= ÜÉáÇÉäáÄÉäI= _êìáåêçÇÉ=
ÜÉáÇÉäáÄÉäI=dÉïçåÉ=çÉîÉêäáÄÉä=Éå=m~~êÇÉåÄáàíÉêK=k~~ëí=ÇÉòÉ=ëççêíÉå=áë=ÇÉ=~~åïÉòáÖÜÉáÇ=î~å=
ÇêáÉ= òÉäÇò~ãÉ= äáÄÉääÉåëççêíÉå= áå= ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= î~ëíÖÉëíÉäÇW= ÇÉ=
tÉáÇÉÄÉÉâàìÑÑÉê= Éå= ÇÉ= oçÇÉJiáàëíëççêíÉå= sêçÉÖÉ= Öä~òÉåã~âÉê= Éå= dä~ëëåáàÇÉêK= aÉ= sêçÉÖÉ=
Öä~òÉåã~âÉê=áë=íáàÇÉåë=ÜÉí=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=áå=OMMT=ççâ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ï~~êÖÉåçãÉåK=
=
sÉêÇÉê=áë==ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=ÇÉ=òï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉê=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=
ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÄÉâÉåÇ= EïïïKÜóåëíÉÄáíÉêKåäI= ÇÉ= _çÉê= OMMTI= ïïïKÑêóëä~åKåäFK= aÉ= dêçÉåÉ=
Öä~òÉåã~âÉê= áë= ÖÉÄçåÇÉå= ~~å= êáàâÉ= hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉêîÉÖÉí~íáÉëK= få= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âçãí= çé=
îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=äçÅ~íáÉë=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê=îççêK=få=ÇÉ=òçãÉê=î~å=OMMT=áë=ÖÉêáÅÜí=ÖÉòçÅÜí=å~~ê=ÜÉí=
îççêâçãÉå= î~å= ÇÉ= dêçÉåÉ= Öä~òÉåã~âÉê= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= aÉòÉ= áë= ÜáÉê= åáÉí= ~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
h~åííÉâÉåáåÖ= ÜáÉêÄáà= áëI= Ç~í= ÜÉí= ïáëëÉäî~ääáÖÉ= ïÉÉê= áå= ÇÉ= òçãÉê= î~å= OMMT= ÉÉå= åÉÖ~íáÉîÉ=
áåîäçÉÇ= ÜÉÉÑí= çé= ÇÉ= íêÉÑâ~åë= î~å= ÇÉ= dêçÉåÉ= Öä~òÉåã~âÉêK= dÉòáÉå= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å=
~~åòáÉåäáàâÉ=çééÉêîä~âíÉå=î~å=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê=ÜÉÉÑí=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ïÉä=îÉÉä=éçíÉåíáÉ=îççê=ÇÉ=
dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉêK==
=
bÑÑÉÅíÉå=
aççê= ÇÉ= ÄÉççÖÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= îÉêÇïáàåí= íáàÇÉåë= ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ÉÉå= êÉä~íáÉÑ= âäÉáå= ÇÉÉä=
î~å= ÜÉí= ÜìáÇáÖÉ= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ= Éå= îççêíéä~åíáåÖëÄáçíççé= îççê= ~äÖÉãÉÉå= îççêâçãÉåÇÉ=
äáÄÉääÉåëççêíÉåK= jçÖÉäáàâ= òáàå= ÜáÉê= ççâ= ÇÉ= òÉäÇò~ãÉ= tÉáÇÉÄÉÉâàìÑÑÉêI= sêçÉÖÉ= Öä~òÉåã~âÉê=
Éå= dä~ëëåáàÇÉê= Äáà= ÄÉíêçââÉåK= _áà= ÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= áë= ÜÉí= ãçÖÉäáàâ= Ç~í=
hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉêîÉÖÉí~íáÉë= îÉêÇïáàåÉå= Éå= ÜáÉêãÉÉ= ÜÉí= îççêíéä~åíáåÖëÄáçíççé= îççê= ÇÉ= òï~~ê=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉêK==
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
få=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=âçãÉå=ÖÉÉå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=äáÄÉääÉåëççêíÉå=îççêK=_áà=ÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=íêÉÇÉå=Éê=ÖÉÉå=ÅçåÑäáÅíÉå=çé=ãÉí=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=íÉå=~~åòáÉå=î~å=äáÄÉääÉåK=
=
dÉòáÉå= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ~~åòáÉåäáàâÉ= çééÉêîä~âíÉå= î~å= hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê= ÜÉÉÑí= ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ= ïÉä= îÉÉä= éçíÉåíáÉ= îççê= ÇÉ= dêçÉåÉ= Öä~òÉåã~âÉêK= eÉí= áë= ~~å= íÉ= ÄÉîÉäÉå= ÇÉ=
~~åïÉòáÖÉ=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉêîÉäÇÉå=çîÉê=íÉ=òÉííÉå=áå=å~ÄáàÖÉäÉÖÉå=ï~íÉêÉå=îççêÇ~í=ÇÉ=ëäçíÉå=áå=
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ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÇÉãéíK=eáÉêÄáà=áë=ÜÉí=ïÉä=î~å=ÄÉä~åÖ=Ç~í=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ÇÉ=ï~íÉêÉå=
ãÉí=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ÖÉÑ~ëÉÉêÇ=ïçêÇÉå=ÖÉëÅÜççåÇK==
a~ÖîäáåÇÉêë=
~ÖîäáåÇÉêë=
ráí=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=k~íììêäçâÉí=Ääáàâí=Ç~í=áå=ÇÉ=âáäçãÉíÉêÜçââÉå=ï~~ê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=
ÇÉÉä= î~å= ìáíã~~âíI= ÖÉÉå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= îäáåÇÉêëççêíÉå= îççêâçãÉåK= ráí= ÇÉ= êÉÅÉåíÉ=
îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë= î~å= Ç~ÖîäáåÇÉêë= áå= cêóëäßå= EïïïKÑêóëä~åKåäI= _çë= Éí= ~äK= OMMS=
ïïïKå~íìê~äáëKåäF= ÄäáàâíI= Ç~í= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= Éå= ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖ= ÖÉÉå= ÄáàòçåÇÉêÉ= Éå=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= îäáåÇÉêëççêíÉå= îççêâçãÉåK= qáàÇÉåë= ÉÉêÇÉê= ìáíÖÉîçÉêÇ= îÉäÇçåÇÉêòçÉâ= áå= ÇÉ=
çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= îäçÖÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ëççêíÉå= Ç~ÖîäáåÇÉêë= êçåÇI=
ï~~êçåÇÉê= dÉÉäëéêáÉíÇáââçéàÉI=häÉáå= ÖÉ~ÇÉêÇ= âççäïáíàÉI= ^í~ä~åí~I= ^êÖìëîäáåÇÉêI=häÉáåÉ= îçë=
Éå=_êìáå=ò~åÇççÖàÉ=Ehççéã~åë=OMMRFK=eÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=áë=áå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=ëáíì~íáÉ=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=
îççê=òÉäÇò~ãÉ=Éå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=îäáåÇÉêëK=
=
bÑÑÉÅíÉå=
aççê=ÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ò~ä=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çåÖÉëÅÜáâí=ïçêÇÉå=
îççê=~äÖÉãÉÉå=îççêâçãÉåÇÉ=îäáåÇÉêëççêíÉåK==
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
få= ÇÉ= ÇáêÉÅíÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âçãÉå= ÖÉÉå= òÉäÇò~ãÉ= Éå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
îäáåÇÉêëççêíÉå=îççêK=_áà=ÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=íêÉÇÉå=Éê=ÖÉÉå=ÅçåÑäáÅíÉå=çé=ãÉí=
ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=íÉå=~~åòáÉå=î~å=îäáåÇÉêëK=
lîÉêáÖÉ=áåëÉÅíÉå=
lîÉêáÖÉ=áåëÉÅíÉå=
få= OMMQ= áë= áå= ~~åÖêÉåòÉåÇÉ= f_cJíÉêêÉáå= ÖÉòçÅÜí= å~~ê= ÉñÉãéä~êÉå= î~å= ÇÉ= dÉëíêÉÉéíÉ=
ï~íÉêêççÑâÉîÉêI=ÉÉå=òï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêí=çåÇÉê=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK=aÉ=ëççêí=áë=ÜáÉê=
åáÉí= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= Ehççéã~åë= OMMRFK= eÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÇÉ= dÉëíêÉÉéíÉ= ï~íÉêêççÑâÉîÉê= áå=
ÜÉí= ÜìáÇáÖÉ= éä~åÖÉÄáÉÇ= áë= çåï~~êëÅÜáàåäáàâI= òçÇ~í= îççê= ÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= ÄÉççêÇÉäáåÖ= ÖÉÉå=
êÉâÉåáåÖ=ÜçÉÑí=ïçêÇÉå=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉòÉ=ëççêíK==bê=ïçêÇÉå=ÖÉÉå=~åÇÉêÉ=áåëÉÅíÉå=îÉêï~ÅÜí=
ÇáÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇ=òáàå=ÉåLçÑ=çé=ÇÉ=oçÇÉ=iáàëí=ëí~~åK=
=

RKQK sfppbk=
sfppbk=
lîÉê=ÇÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖ=î~å=òÉäÇò~ãÉ=Éå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=îáëëÉå=áë=áå=ÉÉå=Öêççí=ÇÉÉä=î~å=kÉÇÉêä~åÇ=
îêáà=ïÉáåáÖ=ÄÉâÉåÇ=EÇÉ=káÉ=NVVSI=wçääáåÖÉê=Éí=~äK=OMMPI=ïïïKê~îçåKåäFK=aáí=ÖÉäÇí=îççê~ä=îççê=
ÇÉ= éçäÇÉêëäçíÉåI= ï~~êáå= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉå= ~äë= ÇÉ= _áííÉêîççêåI= häÉáåÉ= Éå= dêçíÉ=
ãçÇÇÉêâêìáéÉê= ãçÖÉäáàâ= îççêâçãÉåK= ráí= çåÇÉêòçÉâ= áå= OMMQ= Ääáàâí= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÇÉ=
häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉê=áå=ÇÉ=ëäçíÉå=î~å=ÜÉí=~~åÖêÉåòÉåÇÉ=f_cJíÉêêÉáå=Ehççéã~åë=OMMRFK=få=
ÇÉ= ëäçíÉå= ïÉêÇÉå= âäÉáåÉ= áåÇáîáÇìÉå= ÖÉî~åÖÉå= EÉÉêëíÉ= à~~êëâä~ëëÉF= ï~í= ÇìáÇí= çé= ëìÅÅÉëîçääÉ=
îççêíéä~åíáåÖ=î~å=ÇÉ=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉêK=aÉòÉ=ëççêí=áë=ãáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇ=îçäÖÉåë=
ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉíK==
=
aÉ=ëäçíÉå=áå=ÜÉí=ÜìáÇáÖÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÜÉÄÄÉå=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=áå=Åçåí~Åí=ÖÉëí~~å=ãÉí=~åÇÉêÉ=
ëäçíÉå=çé=ÜÉí=f_cJíÉêêÉáåK=a~~êçã=áë=ÜÉí=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÇÉ=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉê=ççâ=áå=
ÇÉ=ëäçíÉå=áå=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îççêâçãíK=
=
bÑÑÉÅíÉå=
_áà=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îÉêÇïáàåí=ÜÉí=ÜìáÇáÖÉ=ëäççíé~íêççå=Éå=ÜáÉêãÉÉ=ÉÉå=ÇÉÉä=
î~å= ÜÉí= äÉÉÑÖÉÄáÉÇ= î~å= ÇÉ= häÉáåÉ= ãçÇÇÉêâêìáéÉê= Éå= ~äÖÉãÉÉå= îççêâçãÉåÇÉ= îáëëççêíÉåK=
dÉòáÉå=ÇÉ=ï~íÉêêáàâÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄäáàÑí=Éê=îçäÇçÉåÇÉ=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=îççê=ÇÉòÉ=
ëççêí= ~~åïÉòáÖ= Éå= Ç~~êçã= ïçêÇí= ÇÉ= â~åë= çé= åÉÖ~íáÉîÉ= ÉÑÑÉÅíÉå= î~å= ÇÉ= áåÖêÉÉé= çé= ÇÉ=
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éçéìä~íáÉë= áå= ÇÉ= êÉÖáç= åáÜáä= ÖÉ~ÅÜíK= eÉí= áë= ÉÅÜíÉê= ãçÖÉäáàâ= Ç~í= ÉñÉãéä~êÉå= î~å= häÉáåÉ=
ãçÇÇÉêâêìáéÉê=Äáà=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ïçêÇÉå=îÉêëíççêÇI=îÉêïçåÇ=çÑ=ÖÉÇççÇK==
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
fåÇáÉå= ïçêÇí= ÖÉïÉêâí= îçäÖÉåë= ÉÉå= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= ÇáÉ= Çççê= iks= áë= ÖçÉÇÖÉâÉìêÇ= Eòç~äë= ÇÉ=
dÉÇê~ÖëÅçÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=îççê=ÇÉ=t~íÉêëÅÜ~ééÉåFI=ÜçÉÑí=îççê=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâìáéÉê=
ÖÉÉå= çåíÜÉÑÑáåÖ= íÉ= ïçêÇÉå= ~~åÖÉîê~~ÖÇK= fåÇáÉå= åáÉí= îçäÖÉåë= ÉÉå= ÇÉêÖÉäáàâÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=
ïçêÇí= ÖÉïÉêâíI= ÇáÉåí= çåíÜÉÑÑáåÖ= íÉ= ïçêÇÉå= ~~åÖÉîê~~ÖÇK= aÉ= îççêï~~êÇÉå= î~å= ÇÉ=
dÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ïçêÇÉå=îÉêãÉäÇ=áå=é~ê~Öê~~Ñ=SKQK=
=

RKRK ^jcf_fb¦k=bk=obmqfbibk
^jcf_fb¦k=bk=obmqfbibk=
bk=
^ãÑáÄáÉØå=
^ãÑáÄáÉØå=
eÉí=k~íììêäçâÉí=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÜÉí=âáäçãÉíÉêÜçââÉå=ï~~ê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÇÉÉä=î~å=ìáíã~~âíI=
îççê= ~ãÑáÄáÉØå= åáÉí= áë= çåÇÉêòçÅÜíK= oÉÅÉåíÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë= ïïïKÑêóëä~åKåäI=
ïïïKê~îçåKåäI= ïïïKï~~êåÉãáåÖKåäF= Éå= ÜÉí= îÉäÇçåÇÉêòçÉâ= áå= OMMQ= ÖÉîÉå= ~~å= Ç~í= áå= ÇÉ=
çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=~äÖÉãÉåÉ=ëççêíÉå=îççêâçãÉå=òç~äë=jÉÉêâáââÉêI=_êìáåÉ=âáââÉêI=
dÉïçåÉ=é~ÇI=_~ëí~~êÇâáââÉê=Éå=ÇÉ=häÉáåÉ=ï~íÉêë~ä~ã~åÇÉêK=k~~ëí=ÇÉòÉ=~äÖÉãÉåÉ=ëççêíÉå=áë=
íáàÇÉåë=ÜÉí=îÉäÇçåÇÉêòçÉâ=áå=OMMQ=ÉÉå=~~åí~ä=òï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=mçÉäâáââÉêë=~~åÖÉíêçÑÑÉå=áå=
ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK==
=
få= ÇÉ= òçãÉê= î~å= OMMT= áë= ÉÉå= îÉäÇçåÇÉêòçÉâ= ìáíÖÉîçÉêÇ= å~~ê= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÇÉ= òï~~ê=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=mçÉäâáââÉê=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=aÉòÉ=ëççêí=áë=åáÉí=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
=
bÑÑÉÅíÉå=
aççê= ÇÉ= áåÖêÉÉé= ïçêÇí= ÉÉå= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= äÉÉÑÖÉÄáÉÇ= î~å= äáÅÜí= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ~äÖÉãÉÉå=
îççêâçãÉåÇÉ=~ãÑáÄáÉØå=~~åÖÉí~ëíK=
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
bê= âçãí= áå= ÜÉí= ÖÉÄáÉÇ= ÉÉå= ~~åí~ä= ~äÖÉãÉåÉ= äáÅÜí= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ~ãÑáÄáÉØå= îççêI=ï~~êîççê= ÇÉ=
ÄÉççÖÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= Ü~Äáí~íîÉêäáÉë= â~å= îÉêççêò~âÉåK= aÉòÉ= ëççêíÉå= ÄÉÜçêÉå= îçäÖÉåë= ÇÉ=
cäçê~=Éå=c~ìå~ïÉí=íçí=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉI=ï~~êîççê=Äáà=êìáãíÉäáàâÉ=áåÖêÉéÉå=îêáàëíÉääáåÖ=ÖÉäÇíK=aÉ=
ÄÉççÖÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= îÉêççêò~~âí= ÖÉÉå= ÅçåÑäáÅí= ãÉí= ÇÉ= ïÉíÖÉîáåÖ= íÉå= ~~åòáÉå= î~å= äáÅÜí=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=~ãÑáÄáÉØåK=
oÉéíáÉäÉå=
ÉéíáÉäÉå=
eÉí=k~íììêäçâÉí=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=ÇÉ=âáäçãÉíÉêÜçââÉå=ï~~ê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÇÉÉä=î~å=ìáíã~~âíI=
åáÉí= òáàå= çåÇÉêòçÅÜí= çé= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= êÉéíáÉäÉåK= få= ÜÉí= å~ÄáàÖÉäÉÖÉå= lê~åàÉïçìÇ=
âçãÉå= çåÇÉêãÉÉê= oáåÖëä~åÖI= iÉîÉåÇÄ~êÉåÇÉ=Ü~ÖÉÇáë= Éå= ^ÇÇÉê= îççêK= ráí= ~åÇÉêÉ= ÖÉÖÉîÉåë=
EïïïKÑêóëä~åKåäF=Ääáàâí=Ç~í=ÇÉ=oáåÖëä~åÖ=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=áë=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=
få=OMMQ=òáàå=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÇÉ=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÖÉÉå=êÉéíáÉäÉå=ÖÉîçåÇÉå=Ehççéã~åë=OMMRFK=
eÉí= áë= çåï~~êëÅÜáàåäáàâ= Ç~í= ÇÉ= oáåÖëä~åÖ= áå= ÜìáÇáÖÉ= éä~åÖÉÄáÉÇ= ~~åïÉòáÖ= áëK= sççê= ÇÉ=
ÄÉççÇÉäáåÖ= ÜçÉÑí= ÖÉÉå= êÉâÉåáåÖ= ïçêÇÉå= ÖÉÜçìÇÉå= ãÉí= ÇÉ= oáåÖëä~åÖ= çÑ= ãÉí= ~åÇÉêÉ=
êÉéíáÉäÉåëççêíÉåK=
=

RKSK sldbip=
sldbip=
eÉí=k~íììêäçâÉí=ÖÉÉÑí=~~å=Ç~í=¨¨å=î~å=ÄÉáÇÉ=âáäçãÉíÉêÜçââÉå=ï~~ê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÇÉÉä=î~å=
ìáíã~~âíI= ëäÉÅÜí= Éå= ÜÉí= ~åÇÉêÉ= ÖçÉÇ= áë= çåÇÉêòçÅÜí= çé= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ÄêçÉÇîçÖÉäëK= få=
íçí~~ä= òáàå= Éê=QN= ÄêçÉÇîçÖÉäë=ï~~êÖÉåçãÉåI=ï~~êî~å=Éê= NN=íçí= ÇÉ= oçÇÉ= iáàëí= ÄÉÜçêÉåK= eÉí=
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éä~åÖÉÄáÉÇ=áë=îççê~ä=ÖÉëÅÜáâí=îççê=åáÉíJâêáíáëÅÜÉ=ïÉáÇÉîçÖÉäë=òç~äë=háÉîáí=Éå=pÅÜçäÉâëíÉêK=^äë=
ÖÉîçäÖ= î~å= ÇÉ= îÉêëíçêáåÖ= î~å= ÇÉ= çãäáÖÖÉåÇÉ= ïÉÖÉå= Éå= f_cJíÉêêÉáå= áë= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= åáÉí=
ÖÉëÅÜáâí=îççê=âêáíáëÅÜÉ=ïÉáÇÉîçÖÉäë=~äë=dêìííç=Éå=sÉäÇäÉÉìïÉêáâK===
=
få= ÇÉ= ÄçëàÉë= áå= ÜÉí= òìáÇÉäáàâ= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âìååÉå= îÉêëÅÜáääÉåÇÉ= ~äÖÉãÉÉå=
îççêâçãÉåÇÉ= îçÖÉäë= ÄêçÉÇÉåK= eÉí= Ö~~í= ÜáÉê= çã= ëççêíÉå= ~äë= cáíáëI= jÉêÉäI= hççäãÉÉëI=
oççÇÄçêëíI= w~åÖäáàëíÉê= Éå= táåíÉêâçåáåÖK= sÉêÇÉê= âçãÉå= áå= ÇÉ= êìáÖÉêÉ= ÇÉäÉå= î~å= ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=dê~ëãìë=Éå=_çëêáÉíò~åÖÉê=îççêK==
=
bÑÑÉÅíÉå=
aççê=ÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ïçêÇí=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=çåÖÉëÅÜáâí=îççê=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=
ïÉáÇÉîçÖÉäëK= lçâ= ÇÉ= ÄêçÉÇîçÖÉäë= î~å= êìáÖíÉå= Éå= ÇÉ= ÄçëàÉë= îÉêÇïáàåÉå= ~äë= ÖÉîçäÖ= î~å= ÇÉ=
áåêáÅÜíáåÖK= få= ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= áë= ÉÅÜíÉê= îçäÇçÉåÇÉ= Äáçíççé= îççê= ÇÉòÉ= ~äÖÉãÉåÉ= ëççêíÉå=
~~åïÉòáÖI=Çìë=òáàå=Éê=ÖÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=íÉ=îÉêï~ÅÜíÉåK=
=
t~ååÉÉê= ÇÉ= ìáíîçÉêáåÖ= î~å= ÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= âìååÉå= ÇÉ= ÜáÉê= ~~åïÉòáÖÉ= ÄêçÉÇîçÖÉäë=
ïçêÇÉå=îÉêëíççêÇK=
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
qÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÇÉ= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÄêçÉÇÉåÇÉ= îçÖÉäë= ÖÉäÇí= Ç~í= ÜÉí= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ=
cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= îÉêÄçÇÉå= áë= ÄêçÉÇéä~~íëÉå= íÉ= îÉêëíçêÉåK= _áà= ÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= î~å= ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=íêÉÇÉå=Éê=ÖÉÉå=ÅçåÑäáÅíÉå=çé=ãÉí=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=íÉå=~~åòáÉå=î~å=îçÖÉäëI=
ãáíë=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ÄìáíÉå=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=ïçêÇÉå=ÖÉëí~êíK=sççê=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=î~å=
ÇÉ=êÉäÉî~åíÉ=ëççêíÉå=ÖÉäÇí=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=íìëëÉå=N=ã~~êí=Éå=NR=àìäáK=
=

RKTK sibbojrfwbk=
sibbojrfwbk=
sçäÖÉåë= ÄÉâÉåÇÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= EiáãéÉåë= Éí= ~äK= NVVTI= hççéã~åë=
OMMRI= ïïïKÑêóëä~åKåäI= tóãÉåÖ~= Éí= ~äK= OMMSF= âçãÉå= áå= ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ=
åÉÖÉå= ëççêíÉå= îäÉÉêãìáòÉå= îççêK= aÉòÉ= òáàåW= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëI= _~~êÇîäÉÉêãìáëI=
dêççíççêîäÉÉêãìáëI= aïÉêÖîäÉÉêãìáëI= i~~íîäáÉÖÉêI= t~íÉêîäÉÉêãìáëI= jÉÉêîäÉÉêãìáëI=
cê~åàÉëí~~êí=Éå= oçëëÉ= îäÉÉêãìáëK= aÉòÉ= ëççêíÉå= î~ääÉå=çåÇÉê= Å~íÉÖçêáÉ= P= Eòï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
ëççêíÉåF= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíK= aÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= ÄÉëÅÜÉêãí= íÉîÉåë=
ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇÉåI= Eî~ëíÉF= îäáÉÖêçìíÉë= Éå= ÇÉ= òçãÉêJ= Éå= ïáåíÉêâçäçåáÉë= íÉÖÉå= îÉêëíçêáåÖ= Éå=
îÉêåáÉíáÖáåÖK==
=
eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= äÉÉåí= òáÅÜ= áå= ÄÉÖáåëÉä= ~äë= çåÇÉêÇÉÉä= î~å= ÜÉí= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ= îççê= ÇÉ=
i~~íîäáÉÖÉêI= oçëëÉ= îäÉÉêãìáëI= aïÉêÖîäÉÉêãìáë= Éå= oìáÖÉ= ÇïÉêÖîäÉÉêãìáëK= aÉòÉ= ëççêíÉå=
ï~~êëÅÜáàåäáàâ= îççê~ä= ~~åÖÉíêçÑÑÉå= ïçêÇÉå= ä~åÖë= ÇÉ= òìáÇâ~åí= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇK= eÉí=
åççêÇÉäáàâ= ÇÉÉä= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇI= ÜÉí= çéÉå= ïÉáÇÉä~åÇëÅÜ~éI= áë= åáÉí= ~~åíêÉââÉäáàâ= îççê=
îäÉÉêãìáòÉåK= _~~êÇîäÉÉêãìáëI= cê~åàÉëí~~êí= Éå= dêççíççêîäÉÉêãìáë= éêÉÑÉêÉêÉå= ÉÉå= ÄçëêáàâÉ=
çãÖÉîáåÖ= ãÉí= ÉÉå= ëíêìÅíììêêáàâÉ= îÉÖÉí~íáÉ= ~äë= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK= eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= îçêãí= îççê=
ÇÉòÉ=ëççêíÉå=ÉÉå=ã~êÖáå~~ä=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=Éå=ÜÉí=áë=çåï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=áå=
ÇÉòÉå= ÉÉå= ÄÉä~åÖêáàâÉ= ÑìåÅíáÉ= îÉêîìäíK= aÉ= ëäçíÉå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= âìååÉå= ÑìåÖÉêÉå= ~äë=
à~ÅÜíÖÉÄáÉÇ= îççê= ÇÉ= t~íÉêîäÉÉêãìáëK= aÉ= jÉÉêîäÉÉêãìáë= ÜÉÉÑí= ÉÉå= îççêâÉìê= îççê= ÖêçíÉ=
ï~íÉêçééÉêîä~âíÉå=Éå=ÑçÉê~ÖÉÉêí=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ÄçîÉå=ÇÉ=å~ÄáàÖÉäÉÖÉå=aÉÉäÉåK==
=
få= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= òáàå= ÖÉÉå= ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâ= ëíêìÅíìêÉå= ~äë= ëáåÖÉäë= ~~åïÉòáÖK= a~~êçã= áë= ÇÉ=
~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= íêÉâêçìíÉë= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= áå= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= çåï~~êëÅÜáàåäáàâK= få= ÜÉí=
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éä~åÖÉÄáÉÇ= òáàå= ÖÉÉå= çìÇÉ= ÄçãÉå= çÑ= ÖÉÄçìïÉå= ~~åïÉòáÖ= ï~~êÇççê= ÇÉ= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å=
îÉêÄäáàÑéä~~íëÉå=â~å=ïçêÇÉå=ìáíÖÉëäçíÉåK===
=
bÑÑÉÅíÉå=
få= ÇÉ= íçÉâçãëíáÖÉ= ëáíì~íáÉ= ÄäáàÑí= áå= Éå=êçåÇ= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= îçäÇçÉåÇÉ= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=îççê=
i~~íîäáÉÖÉêI=oçëëÉ=îäÉÉêãìáëI=aïÉêÖîäÉÉêãìáë=Éå=oìáÖÉ=ÇïÉêÖîäÉÉêãìáë=áå=ëí~åÇK=_çîÉåÇáÉå=
òáàå=áå=ÇÉ=ÇáêÉÅíÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=îçäÇçÉåÇÉ=ÑçÉê~ÖÉÉêãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=ÇÉòÉ=
ëççêíÉå= îççêÜ~åÇÉåK= aÉ= áåêáÅÜíáåÖëéä~ååÉå= ÜÉÄÄÉå= Ç~~êçã= ÖÉÉå= ÉÑÑÉÅí= çé= ÇÉ=
ÄÉëÅÜáâÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ=îççê=ÇÉòÉ=îäÉÉêãìáòÉåK==
=
sççê=ÇÉ=ï~íÉêÖÉÄçåÇÉå=ëççêíÉå=Et~íÉêîäÉÉêãìáë=Éå=jÉÉêîäÉÉêãìáëF=áë=Äáà=ÜÉí=ÇÉãéÉå=î~å=
ÇÉ= ëäçíÉå= ëéê~âÉ= î~å= îÉêäáÉë= î~å= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇK= få= ÇÉ= çãÖÉîáåÖ= î~å= ÜÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= òáàå=
ÉÅÜíÉê= îçäÇçÉåÇÉ= ~äíÉêå~íáÉîÉå= ~~åïÉòáÖK= k~= ÇÉ= ï~íÉêêáàâÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= áë= ÜÉí= ÜìáÇáÖÉ=
éä~åÖÉÄáÉÇ= ïÉÉê= ÖÉëÅÜáâí= ~äë= ÑçÉê~ÖÉÉêÖÉÄáÉÇ= îççê= t~íÉêîäÉÉêãìáë= Éå= jÉÉêîäÉÉêãìáëK= bÉå=
ÄÉä~åÖêáàâÉ= îççêï~~êÇÉ= áë= ÉÅÜíÉêI= Ç~í= Éê= ÖÉÉå= Éñíê~= âìåëíäáÅÜí= ä~åÖë= ÇÉ= åáÉìï= ÖÉÖê~îÉå=
ï~íÉêÉäÉãÉåíÉå= ïçêÇí= ~~åÖÉÄê~ÅÜíI= òçÇ~í= Éê= ÖÉÉå= äáÅÜíîÉêëíçêáåÖ= çîÉê= ÜÉí= ï~íÉêçééÉêîä~â=
çéíêÉÉÇíK==
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
bê= ïçêÇÉå= ÖÉÉå= ÄÉé~äáåÖÉå= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= çîÉêíêÉÇÉå= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
îäÉÉêãìáòÉåI= ãáíë= ÉÉå= Éñíê~= îÉêäáÅÜíáåÖ= î~å= ÜÉí= çééÉêîä~â= î~å= ï~íÉêÖ~åÖÉå= EÇáÉ= ãçÖÉäáàâ=
îäáÉÖêçìíÉë=îçêãÉå=î~å=t~íÉêJ=Éå=jÉÉêîäÉÉêãìáëF=òç=îÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ïçêÇí=îççêâçãÉåK==
=

RKUK lsbofdb=wlldafbobk=
lsbofdb=wlldafbobk=
eÉí=k~íììêäçâÉí=ä~~í=òáÉå=Ç~í=áå=ÇÉ=âáäçãÉíÉêÜçââÉå=ï~~ê=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÇÉÉä=î~å=ìáíã~~âíI=
ÇÉ= ~~åïÉòáÖÜÉáÇ= î~å= òççÖÇáÉêÉå= åáÉí= áë= çåÇÉêòçÅÜíK= aÉ= îÉêëéêÉáÇáåÖëÖÉÖÉîÉåë= î~å=
òççÖÇáÉêÉå=E_êçÉâÜìáòÉå=Éí=~äK=NVVOI=ïïïKÑêóëä~åKåäI=tóãÉåÖ~=Éí=~äK=OMMSF=ÖÉîÉå=~~åI=Ç~í=
áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=J=ÄìáíÉå=îäÉÉêãìáòÉå=J=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=~äÖÉãÉåÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=
òççÖÇáÉêÉå= òáàå= ~~åÖÉíêçÑÑÉåW= bÖÉäI= _çëëéáíëãìáëI= aïÉêÖëéáíëãìáëI= eìáëëéáíëãìáëI= jçäI=
sçëI= eÉêãÉäáàåI= tÉòÉäI= _ìåòáåÖI= oÉÉI= oçëëÉ= ïçÉäãìáëI= tçÉäê~íI= ^~êÇãìáëI= sÉäÇãìáëI=
aïÉêÖãìáëI=_çëãìáëI=e~~ë=Éå=hçåáàåK=
=
k~~ëí=ÇÉòÉ=äáÅÜí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=áë=ÜÉí=îççêâçãÉå=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=
ÄÉâÉåÇ= î~å= ÇÉ= ãáÇÇÉäòï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= píÉÉåã~êíÉê= Éå= ÇÉ= bÉâÜççêå= EïïïKÑêóëä~åKåäI=
ïïïKï~~êåÉãáåÖKåäFK= aÉ= píÉÉåã~êíÉê= áë= ÉÉå= ëççêí= î~å= âäÉáåëÅÜ~äáÖ= ä~åÇëÅÜ~éI= ï~~êÄáà=
ãÉåëÉäáàâÉ= ÄÉïçåáåÖ= åáÉí= ïçêÇí= ÖÉëÅÜìïÇK= sççê~ä= …ë= ïáåíÉêë= â~å= ÇÉòÉ= ëççêí= òáàå=
îÉÄäáàÑéä~~íëÉå=ÖÉÄêìáâÉå=çåÇÉê=Ç~âÉå=Éå=áå=ëéçìïãìêÉåI=âÉäÇÉêë=Éå=âêìáéêìáãíÉåK=qáàÇÉåë=
ÜÉí=îÉäÇÄÉòçÉâ=òáàå=ÖÉÉå=ëéçêÉå=î~å=ÇÉòÉ=ëççêí=~~åÖÉíêçÑÑÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇK=eÉí=áë=åáÉí=
çåãçÖÉäáàâ= Ç~í= ÇÉòÉ= ëççêí= EáåÅáÇÉåíÉÉäF= ÖÉÄêìáâ= ã~~âí= î~å= ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå= ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=
Ç~~êî~åK=sççê=ÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=ÜçÉÑí=ÖÉÉå=êÉâÉåáåÖ=íÉ=ïçêÇÉå=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=píÉÉåã~êíÉêK=
aÉ= bÉâÜççêå= ÜÉÉÑí= ÉÉå= îççêâÉìê= îççê= çéÖ~~åÇ= å~~äÇÄçëI= çìÇ= ÖÉãÉåÖÇ= Äçë= ãÉí= îÉÉä=
å~~äÇÜçìí= Éå= é~êâ~ÅÜíáÖÉ= ÄçëëÉåK= eÉí= éä~åÖÉÄáÉÇ= ÄáÉÇí= áå= ÇÉ= ÜìáÇáÖÉ= îçêã= ÖÉÉå= ÖÉëÅÜáâí=
ÄáçíççéK=
=
sÉêÇÉê=áë=ÜÉí=îççêâçãÉå=î~å=ÇÉ=òï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=a~ë=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=
ÄÉâÉåÇ= EïïïKÑêóëä~åKåäFK= aÉ= a~ë= îÉêÄäáàÑí= áå= ÉÉå= çãÖÉîáåÖ= ãÉí= ÉÉå= åáÉí= ~ä= íÉ= áåíÉåëáÉîÉ=
~Öê~êáëÅÜÉ= ÄÉÇêáàÑëîçÉêáåÖI= ï~~êáå= å~~ëí= ÉÉå= Öêççí= ~êÉ~~ä= ~~å= Öê~ëä~åÇ= ççâ= ~ââÉêëI= ÄçëàÉëI=
Üçìíï~ääÉå=Éå=ÜÉÖÖÉå=îççêâçãÉåK=qáàÇÉåë=ÜÉí=îÉäÇÄÉòçÉâ=òáàå=ÖÉÉå=ÄìêÅÜíÉå=çÑ=ëéçêÉå=î~å=
ÇÉ=a~ë=~~åÖÉíêçÑÑÉåK=eÉí=îççêâçãÉå=î~å=ÇÉòÉ=ëççêí=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=áë=çåï~~êëÅÜáàåäáàâK=
=
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bÑÑÉÅíÉå=
bÉå= ~~åí~ä= ~äÖÉãÉÉå= îççêâçãÉåÇÉ= ëççêíÉå= ò~ä= Çççê= ÇÉ= ÄÉççÖÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ïçêÇÉå=
îÉêëíççêÇ=Éå=ò~ä=ÉåáÖ=îÉêäáÉë=î~å=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=çåÇÉêÖ~~åK=bê=áë=ÉÅÜíÉê=îçäÇçÉåÇÉ=äÉÉÑÖÉÄáÉÇ=îççê=
ÇÉòÉ=ëççêíÉå=~~åïÉòáÖ=Éå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=òáàå=åáÉí=íÉ=îÉêï~ÅÜíÉåK=
=
_ÉççêÇÉäáåÖ=
bê=âçãí=áå=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=ÉÉå=~~åí~ä=~äÖÉãÉåÉ=äáÅÜí=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=òççÖÇáÉêÉå=îççêI=ï~~êîççê=ÇÉ=
ÄÉççÖÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= Ü~Äáí~íîÉêäáÉë= â~å= îÉêççêò~âÉåK= aÉòÉ= ëççêíÉå= ÄÉÜçêÉå= îçäÖÉåë= ÇÉ=
cäçê~=Éå=c~ìå~ïÉí=íçí=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉI=ï~~êîççê=Äáà=êìáãíÉäáàâÉ=áåÖêÉéÉå=îêáàëíÉääáåÖ=ÖÉäÇíK=aÉ=
ÄÉççÖÇÉ=ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ=îÉêççêò~~âí=ÖÉÉå=ÅçåÑäáÅí=ãÉí=ÇÉ=ïÉíÖÉîáåÖ=íÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉòÉ=äáÅÜí=
ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=òççÖÇáÉêëççêíÉåK=
=
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RKVK p^jbks^qqbkab=q^_bi=
p^jbks^qqbkab=q^_bi=
få=çåÇÉêëí~~åÇÉ=í~ÄÉä=áë=ë~ãÉåÖÉî~í=ïÉäâÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=Éå=âêáíáëÅÜÉ=ëççêíÉå=EãçÖÉäáàâF=áå=ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ= Éå= çãÖÉîáåÖ= îççêâçãÉåK= ^~åÖÉÖÉîÉå= áë= îççê= ïÉäâÉ= ëççêíÉå= çåíÜÉÑÑáåÖ= ãçÉí=
ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇ=Éå=çÑ=Ç~~êÄáà=~~åîìääÉåÇÉ=îççêï~~êÇÉå=ÖÉäÇÉå=çã=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=çé=
ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=íÉ=îççêâçãÉåK==
=
q~ÄÉä=NK
q~ÄÉä=NK=
NK
lîÉêòáÅÜí=î~å=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=Éå=âêáíáëÅÜÉ=éä~åíÉåJ=Éå=ÇáÉêëççêíÉå=ÇáÉ=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=Éå=çãÖÉîáåÖ=
îççêâçãÉåI=ãÉí=Üìå=ëí~íìë=îçäÖÉåë=ÇÉ=cäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=Éå=oçÇÉ=iáàëíÉåK=bÉå=oçÇÉ=iáàëí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=
Å~íÉÖçêáÉØåW= ÖÉîçÉäáÖI= âïÉíëÄ~~êI= ÄÉÇêÉáÖÇ= Éå= ÉêåëíáÖ= ÄÉÇêÉáÖÇK= sççêâçãÉåW= H= Z= ~~åïÉòáÖI= J= Z=
~ÑïÉòáÖI= EHF= Z= ãçÖÉäáàâ= ~~åïÉòáÖ= ÖÉòáÉå= Äáçíççé= Éå= îÉêëéêÉáÇáåÖI= ã~~ê= åáÉí= î~ëíÖÉëíÉäÇI= EáFZ=
ãçÖÉäáàâ=áåÅáÇÉåíÉÉä=îççêâçãÉåÇ=K=_áà=îäÉÉêãìáòÉåW=Ñ=Z=ÑçÉê~ÖÉêÉåÇI=EÑF=Z=ãçÖÉäáàâ=ÑçÉê~ÖÉêÉåÇK=
Soorten per categorie Ff-wet
Categorie 1 (lichte bescherming)
Algemeen voorkomende amfibieënsoorten (zie
paragraaf 5.5)
Algemeen voorkomende zoogdiersoorten (zie
paragraaf 5.8

Plangebied

Om- Rode lijst
geving met status

Ontheffingsaanvraag nodig?

(+)

+

-

Nee

(+)

+

-

Nee

Categorie 2 (middelzware bescherming)
Alle inheemse broedvogels
Kleine modderkruiper
Steenmarter
Eekhoorn
Steenanjer
Wilde marjolein
Wilde gagel

(+)
(+)
(i)
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

kwetsbaar
gevoelig

Nee, mits voorwaarden opgevolgd
Nee, mits voorwaarden opgevolgd
Nee
Nee
Nee, mits voorwaarden opgevolgd
Nee, mits voorwaarden opgevolgd
Nee

Categorie 3: (zware bescherming)
Watervleermuis
Meervleermuis
Laatvlieger
Ruige dwergvleermuis
Dwergvleermuis
Baardvleermuis
Gewone grootoorvleermuis
Franjestaart
Rosse vleermuis
Ringslang
Das
Poelkikker
Groene glazenmaker

(f)
(f)
(f)
(f)
(f)
(f)
(f)
(f)
(f)
(i)
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar
bedreigd

Nee, mits voorwaarden opgevolgd
Nee, mits voorwaarden opgevolgd
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Rode Lijst
Krabbenscheer
Vroege glazenmaker

+
+

+
+

gevoelig
kwetsbaar

Nee
Nee
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SK =`lk`irpfbp=
`lk`irpfbp=bk=^^k_bsbifkdbk=
bk=^^k_bsbifkdbk=
aáí=ÜççÑÇëíìâ=î~í=ÇÉ=ÅçåÅäìëáÉë=ìáí=ÇÉ=ÜççÑÇëíìââÉå=Q=Éå=R=ë~ãÉåK=bê=áë=~~åÖÉÖÉîÉå=çÑ=ÇÉ=
éä~ååÉå= çé= ÄÉòï~êÉå= î~åìáí= ÇÉ= ÉÅçäçÖáëÅÜÉ= ïÉíJ= Éå= êÉÖÉäÖÉîáåÖ= ëíìáíÉå= çÑ= çåÖÉïáàòáÖÇ=
ÇççêÖ~åÖ= âìååÉå= îáåÇÉåK= lçâ= áë= îÉêãÉäÇ= çÑ= å~ÇÉê= çåÇÉêòçÉâ= áë= îÉêÉáëíK= sççê=
îÉêîçäÖçåÇÉêòçÉâ=ïçêÇí=îÉêïÉòÉå=å~~ê=ÜççÑÇëíìâ=TK=
=

SKNK _blloabifkd=fk=ebq=if`eq=s
_blloabifkd=fk=ebq=if`eq=s^k=ab=tbq
f`eq=s^k=ab=tbqJ
^k=ab=tbqJ=bk=obdbidbsfkd=
bk=obdbidbsfkd=
dÉÄáÉÇëÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
aÉ= ÄÉççÖÇÉ= ÜÉêáåêáÅÜíáåÖ= îÉêççêò~~âí= ÖÉÉå= ÅçåÑäáÅíÉå= ãÉí= ÇÉ= k~íììêÄÉëÅÜÉêãáåÖëïÉí= Éå=
ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ÄÉÜççêí=åáÉí=íçí=ÇÉ=bepK==
=
pççêíÄÉëÅÜÉêãáåÖ=
eÉí= éä~å= ëíìáí= åáÉí= çé= ÄÉòï~êÉå= áå= ÜÉí= â~ÇÉê= î~å= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= íÉå= ~~åòáÉå= î~å=
~åÇÉêÉ=ëççêíÖêçÉéÉåI=ãáíë=ïçêÇí=îçäÇ~~å=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=îççêï~~êÇÉåW=
=
• qÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÇÉ= ãáÇÇÉäòï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= éä~åíÉå= píÉÉå~åàÉê= Éå= táäÇÉ= ã~êàçäÉáå=
ÖÉäÇíI= Ç~í= Éê= ÖÉÉå= ÅçåÑäáÅíÉå= òáàå= ãÉí= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíI= ãáíë= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉ=
eÉÉêÉåîÉÉå= â~å= ~~åíçåÉå= Ç~í= ÇÉ= éä~åíÉåëççêíÉå= ìáíÖÉò~~áÇ= çÑ= ~~åÖÉéä~åí= òáàåK= fåÇáÉå=
ÜÉí=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=áë=çã=Çáí=~~å=íÉ=íçåÉåI=ïçêÇÉå=ÇÉòÉ=ëççêíÉå=ÄÉëÅÜçìïÇ=~äë=å~íììêäáàâ=
îççêâçãÉåÇÉ= ãáÇÇÉäòï~~ê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíÉåK= få= Ç~í= ÖÉî~ä= îÉêççêò~âÉå= ÇÉ= ÄÉççÖÇÉ=
ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ÖÉÉå= ÅçåÑäáÅí= ãÉí= ÇÉ=cäçê~J= Éå=c~ìå~ïÉíI=ãáíë= ÖÉïÉêâí=ïçêÇí= îçäÖÉåë=
ÉÉå=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=Eé~ê~Öê~~Ñ=SKPFK=fåÇáÉå=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÉÉå=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=
åáÉí=éä~~íëîáåÇíI=ãçÉí=çåíÜÉÑÑáåÖ=îççê=ÇÉòÉ=éä~åíÉåëççêíÉå=ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇK=
• qÉå= ~~åòáÉå= î~å= ÇÉ= ÄêçÉÇîçÖÉäë= ÖÉäÇíI= Ç~í= Éê= ÖÉÉå= ÅçåÑäáÅíÉå= òáàå= ãÉí= ÇÉ= cäçê~J= Éå=
Ñ~ìå~ïÉíI= ãáíë= ÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ÄìáíÉå= ÜÉí= ÄêçÉÇëÉáòçÉå= ïçêÇÉå= ÖÉëí~êíK= sççê= ÇÉ=
îçÖÉäëççêíÉå=áå=ÇÉ=éä~åÖÉÄáÉÇÉå=î~äí=ÜÉí=ÄêçÉÇëÉáòçÉå=áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=íìëëÉå=N=ã~~êí=Éå=NR=
àìäáK==
• qÉå=~~åòáÉå=î~å=ÇÉ=ãáÇÇÉäòï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=häÉáåÉ=ãçÇÇÉêâêìáéÉê=áå=ÇÉ=ëäçíÉå=î~å=ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ= ÖÉäÇíI= Ç~í= Éê= ÖÉÉå= çåíëí~~å= ÅçåÑäáÅíÉå= çåíëí~~å= ãÉí= ÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉíI=
ãáíë= ÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= ~~åíççåÄ~~ê= ïçêÇÉå= ìáíÖÉîçÉêÇ= îçäÖÉåë= ÉÉå= Çççê= iks=
ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ= ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ= EÄáàîççêÄÉÉäÇ= dÉÇê~ÖëÅçÇÉ= cäçê~J= Éå= Ñ~ìå~ïÉí= îççê= ÇÉ=
t~íÉêëÅÜ~ééÉåI= òáÉ= é~ê~Öê~~Ñ= SKQFK= fåÇáÉå= ÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= åáÉí= îçäÖÉåë= ÉÉå=
ÖçÉÇÖÉâÉìêÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇI=ÇáÉåí=îççê=ÜÉí=îÉêëíçêÉå=î~å=ÇÉ=òÉ=ëççêí=
çåíÜÉÑÑáåÖ=íÉ=ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇK==
• qÉå= ~~åòáÉå= î~å= îäÉÉêãìáòÉå= ÖÉäÇíI= Ç~í= Éê= ÖÉÉå= ÅçåÑäáÅíÉå= òáàå= ãÉí= ÇÉ= cäçê~J= Éå=
Ñ~ìå~ïÉíI=ãáíë=ÇÉ=äáÅÜíìáíëíê~äáåÖ=áå=ÇÉ=êáÅÜíáåÖ=î~å=ÜÉí=ï~íÉêçééÉêîä~â=òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=
ïçêÇí=îççêâçãÉåK=
=

SKOK ^^k_bsbifkdbk=
^^k_bsbifkdbk=
dÉòáÉå= ÜÉí= îççêâçãÉå= î~å= ~~åòáÉåäáàâÉ= çééÉêîä~âíÉå= î~å= hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê= ÜÉÉÑí= ÜÉí=
éä~åÖÉÄáÉÇ=ïÉä=îÉÉä=éçíÉåíáÉ=îççê=ÇÉ=òï~~ê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=dêçÉåÉ=Öä~òÉåã~âÉêK=eÉí=áë=~~å=íÉ=
ÄÉîÉäÉå= çã= ÇÉ= ~~åïÉòáÖÉ= hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉêîÉäÇÉå= çîÉê= íÉ= òÉííÉå= áå= å~ÄáàÖÉäÉÖÉå= ï~íÉêÉå=
îççêÇ~í=ÇÉ=ëäçíÉå=áå=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÇÉãéíK=eÉí=ÜÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=çã=Çáí=áå=ÜÉí=
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ÖêçÉáëÉáòçÉå=î~å=hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê=ìáí=íÉ=îçÉêÉå=EÇìë=áå=ÇÉ=ã~~åÇÉå=àìåá=íçí=ëÉéíÉãÄÉêFK=sÉêÇÉê=
áë= ÜÉí= î~å= ÄÉä~åÖ= Ç~í= ÇÉ= ï~íÉêÉå= ãÉí= hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê= òçÇ~åáÖ= ïçêÇÉå= ÄÉÜÉÉêÇI= Ç~í=
hê~ÄÄÉåëÅÜÉÉê=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=áå=ëí~åÇ=ÄäáàÑíK==
=
=

SKPK dbao^dp`lab=t
dbao^dp`lab=tfiab=j^oglibfk=bk=
fiab=j^oglibfk=bk=p
ibfk=bk=pqbbk^kgbo=
qbbk^kgbo=
få=ÇÉ=çåÇÉêëí~~åÇÉ=íÉâëí=ïçêÇí=ÉÉå=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=dÉÇê~ÖëÅçÇÉ=Ñäçê~=Éå=Ñ~ìå~=î~å=ÇÉ=píáÅÜíáåÖ=
_çÇÉãÄÉÜÉÉê=hêáãéÉåÉêï~~êÇ=ïÉÉêÖÉÖÉîÉåK=eÉí=Ö~~í=ÜáÉê=çã=ÉÉå=~~åí~ä=îççêï~~êÇÉå=ÇáÉ=
íáàÇÉåë=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ÇáÉåÉå=íÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=çé=éä~~íëÉå=ï~~ê=àìêáÇáëÅÜ=
òï~~êÇÉê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=ïçêÇÉå=îÉêï~ÅÜíK=
=
qÉâëí=ìáí=ÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=
aÉ= ÉñÉãéä~êÉå= î~å= ÇÉ= ÄÉíêÉÑÑÉåÇÉ= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ëççêíEÉåF= ïçêÇÉå= ìáíÖÉÖê~îÉå= Éå= å~=
ìáíîçÉêáåÖ= î~å= ÇÉ= ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå= íÉêìÖÖÉéä~~íëí= E~äë= ÜÉí= íçÉâçãëíáÖ= ÖÉÄêìáâ= Çììêò~~ã=
êìáãíÉ= ÄáÉÇí= ~~å= ÇÉ= ëççêíFK= ^äë= Çáí= åáÉí= ãçÖÉäáàâ= áëI= ïçêÇÉå= ÇÉ= éä~åíÉå= îÉêéä~~íëí= å~~ê= ÇÉ=
ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ= äçÅ~íáÉ= ï~~ê= ÖÉëÅÜáâí= Ü~Äáí~í= îççêâçãí= Éå= ï~~ê= ÜÉí= ~~åéä~åíÉå= î~å= ÇÉ=
éä~åíÉå= ÖÉÉå= ëÅÜ~ÇÉ= ~~å= ÄÉëí~~åÇÉ= îÉÖÉí~íáÉë= íçÉÄêÉåÖíI= òìäâë= íÉê= ÄÉççêÇÉäáåÖ= î~å= ÉÉå=
ÇÉëâìåÇáÖÉK= aÉ= ìáíÖÉëíçâÉå= éä~åíÉå= ïçêÇÉå= íáàÇÉäáàâ= çéÖÉëä~ÖÉå= çé= ÉÉå= éä~~íë= ï~~ê= òáà=
åçêã~äáíÉê=âìååÉå=çîÉêäÉîÉåK=^äë=îÉêéä~~íëÉå=î~å=éä~åíÉå=åáÉí=ãçÖÉäáàâ=áëI=ïçêÇÉå=ò~ÇÉå=Éå=L=
çÑ=ïçêíÉäëíçââÉå=îÉêò~ãÉäÇ=Éå=çé=ÇÉ=ÇáÅÜíëíÄáàòáàåÇÉ=ÖÉäÉÖÉå=ÖÉëÅÜáâíÉ=äçÅ~íáÉ=îÉêëéêÉáÇ=çÑ=
ÖÉéä~åíI=çåÇÉê=ÇÉëâìåÇáÖÉ=ÉÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉÖÉäÉáÇáåÖK=
=

SKQK dbao^dp`lab=h
dbao^dp`lab=hibfkb=jlaabohorfmbo=
ibfkb=jlaabohorfmbo=
få=ÇÉ=çåÇÉêëí~~åÇÉ=íÉâëí=áë=ÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=îççê=ÜÉí=~ÑÇ~ããÉåI=ÇÉãéÉå=çÑ=äÉÉÖéçãéÉå=î~å=
ï~íÉêÖ~åÖÉå= ïÉÉêÖÉÖÉîÉå= Epqlt^= OMMNFK= eÉí= Ö~~í= ÜáÉê= çã= ÉÉå= ~~åí~ä= îççêï~~êÇÉå= ÇáÉ=
íáàÇÉåë=ÇÉ=áåêáÅÜíáåÖëïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ÇáÉåÉå=íÉ=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=çé=éä~~íëÉå=ï~~ê=àìêáÇáëÅÜ=
òï~~êÇÉê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=ïçêÇÉå=îÉêï~ÅÜíK==
=
qÉâëí=ìáí=ÇÉ=ÖÉÇê~ÖëÅçÇÉ=
få=ÄÉÖáåëÉä=ïçêÇÉå=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=~~å=ÇÉ=ï~íÉêÖ~åÖÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=áå=ÇÉ=éÉêáçÇÉ=íìëëÉå=
NR=àìäá=Éå=N=åçîÉãÄÉêI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=å~=ÇÉ=îççêíéä~åíáåÖëéÉêáçÇÉ=Éå=îµµê=ÇÉ=ïáåíÉêëä~~é=î~å=
îáëëÉå=Éå=~ãÑáÄáÉØåK=sççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=ÜÉí=ÇÉãéÉå=çÑ=îÉêÖê~îÉå=î~å=ÇÉ=ï~íÉêÖ~åÖ=ïçêÇí=ÇÉòÉ=
òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=îêáàÖÉã~~âí=î~å=àìêáÇáëÅÜ=òï~~êÇÉê=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ÇáÉêÉå=Éå=éä~åíÉåK=gìêáÇáëÅÜ=
òï~~êÇÉê= ÄÉëÅÜÉêãÇÉ= ÇáÉêÉåI= òç~äë= häÉáåÉ= ãçÇÇÉêâêìáéÉê= ÇáÉ= Çççê= ÉÉå= áåÖêÉÉé= ÄÉÇêÉáÖÇ=
ïçêÇÉåI=ïçêÇÉå=îççê~ÑÖ~~åÇ=~~å=ÜÉí=ÇÉãéÉå=î~å=ÇÉ=ëäççí=ïÉÖÖÉî~åÖÉå=Éå=çîÉêÖÉéä~~íëí=áå=
ÖÉëÅÜáâíÉ=ÄáçíçéÉå=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖK=_áà=ÜÉí=ÇÉãéÉå=î~å=ÉÉå=ï~íÉêÖ~åÖ=ïçêÇí=ÜÉí=ï~íÉê=¨¨å=
êáÅÜíáåÖ= ìáíÖÉÇêÉîÉåI= å~ãÉäáàâ= áå= ÇÉ= êáÅÜíáåÖ= î~å= ÉÉå= ~~åëäìáíÉåÇÉ= ï~íÉêÖ~åÖI= çéÇ~í=
~~åïÉòáÖÉ=îáëëÉå=Éå=~ãÑáÄáÉØå=âìååÉå=çåíëå~ééÉåK=_áà=ÜÉí=äÉÉÖéçãéÉå=î~å=ÉÉå=ï~íÉêÖ~åÖ=
ïçêÇÉå=çîÉêáÖÉ=îáëëÉå=Éå=~ãÑáÄáÉØå=íáàÇáÖ=ïÉÖÖÉî~åÖÉå=Éå=ÉäÇÉêë=ìáíÖÉòÉíK=
=
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ifqbo^qrro=
ifqbo^qrro=
_çÉêI=bKmK=ÇÉ=C=bK=î~å=eáàìãK=iáÄÉääÉå=áå=cêáÉëä~åÇK=sççêäçéáÖÉ=îÉêëéêÉáÇáåÖë~íä~ë=NVVRJ
OMMQK=iáÄÉääÉåïÉêâÖêçÉé=cêáÉëä~åÇ=SaÉ=eóåëíÉÄáíÉêÒI=OMMRK=ìáíÖ~îÉ=áå=ÉáÖÉå=ÄÉÜÉÉêK=
t~êåëK=
_çÉêI=bKmK=ÇÉ=I=OMMTK=aÉ=ÖêçÉå=Öä~òÉåã~âÉê=áå=cêóëä~åÇK=g~~êîÉêëä~Ö=PÉ=Ñ~ëÉ=OMMSK=
i~åÇëÅÜ~éëÄÉÜÉÉê=cêáÉëä~åÇI==_ÉÉëíÉêòï~~ÖK=
_çëI=cK=_çëîÉäÇI=jKdêçÉåÉåÇáàâI=aK=î~å=pï~~óI=`K=C=fK=tóåÜçÑÑI=OMMSK=aÉ=Ç~ÖîäáåÇÉêë=î~å=
kÉÇÉêä~åÇI=îÉêëéêÉáÇáåÖ=Éå=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=EiÉéáÇçéíÉê~W=eÉëéÉêáçáÇÉ~I=m~éáäáçåçáÇÉ~F=Ó=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=c~ìå~=TK=iÉáÇÉåK=k~íáçå~~ä=k~íììêÜáëíçêáëÅÜ=jìëÉìã=k~íìê~äáëI=hkks=
ráíÖÉîÉêáà=C=bìêçéÉ~å=fåîÉêíÉÄê~íÉ=pìêîÉóJ=kÉÇÉêä~åÇK=
_êçÉâÜìáòÉåI=pKI=_K=eçÉâëíê~I=sK=î~å=i~~êI=`K=pãÉÉåâ=C=gK_KjK=qÜáëëÉå=EÉÇëKF=NVVOK=^íä~ë=
î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=òççÖÇáÉêÉåK=píáÅÜíáåÖ=ráíÖÉîÉêáà=hçåáåâäáàâÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
k~íììêÜáëíçêáëÅÜÉ=sÉêÉåáÖáåÖI=ríêÉÅÜíK=
_êìóåÉI=oK=ÇÉ=OMMQK=k~ìïÉ=âçêÑëä~â=sÉêíáÖç=~åÖìëíáçê=gÉÑÑêÉóë=NUPMI=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÖÉÖÉîÉåë=
íçí=ÜÉí=à~~ê=OMMOK=bfp=kÉÇÉêä~åÇI=ïïïKå~íìê~äáëKåäLÉáëK=
bfpJkÉÇÉêä~åÇI=aÉ=säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖ=C=kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉ=OMMSK=
t~~êåÉãáåÖÉåîÉêëä~Ö=Ç~ÖîäáåÇÉêëI=äáÄÉääÉå=Éå=ëéêáåâÜ~åÉåK=bfpJkÉÇÉêä~åÇI=iÉáÇÉå=L=aÉ=
säáåÇÉêëíáÅÜíáåÖI=t~ÖÉåáåÖÉå=L=kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉI=^ëëÉåK=
hççéã~åëI=jK=OMMRK=bÅçäçÖáëÅÜÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=äçÅ~íáÉ=f_c=íÉ=eÉÉêÉåîÉÉåK=^Ct=
ê~ééçêí=SOUI=sÉÉåïçìÇÉåK=
iáãéÉåëI=eKgKdK^KI=hK=jçëíÉêí=C=tK=_çåÖÉêë=EÉÇëKF=NVVTK=^íä~ë=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
säÉÉêãìáòÉåK=låÇÉêòçÉâ=å~~ê=îÉêëéêÉáÇáåÖ=Éå=ÉÅçäçÖáÉK=píáÅÜíáåÖ=ráíÖÉîÉêáà=hçåáåâäáàâÉ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=k~íììêÜáëíçêáëÅÜÉ=sÉêÉåáÖáåÖI=ríêÉÅÜíK=
iççåI=^KgK=î~å=OMMQ~K=h~äÉ=ÄçëãáÉê=cçêãáÅ~=éçäóÅíÉå~=c∏êëíÉêI=NURMK=Ó=bfp=Ó=kÉÇÉêä~åÇI=
ïïïKå~íìê~äáëKåäLÉáë==
iççåI=^KgK=î~å=OMMQÄK=wï~êíêìÖÄçëãáÉê=cçêãáÅ~=éê~íÉåëáë=oÉíòáìëI=NTUPK=Ó=bfp=Ó=kÉÇÉêä~åÇI=
ïïïKå~íìê~äáëKåäLÉáë==
iççåI=^KgK=î~å=OMMQÅK=_ÉÜ~~êÇÉ=ÄçëãáÉê=cçêãáÅ~=êìÑ~=iáåå~ÉìëI=NTSNK=Ó=bfp=Ó=kÉÇÉêä~åÇI=
ïïïKå~íìê~äáëKåäLÉáë==
iççåI=^KgK=î~å=OMMQÇK=píêçåâãáÉê=cçêãáÅ~=íêìåÅçêìã=c~ÄêáÅáìëI=NUMQK=Ó=bfp=Ó=kÉÇÉêä~åÇI=
ïïïKå~íìê~äáëKåäLÉáë==
jáåáëíÉêáÉ=î~å=iks=OMMQK=tÉêâÉå=~~å=k~íìê~=OMMMK=e~åÇêÉáâáåÖ=îççê=ÇÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=
ÇÉ=sçÖÉäJ=Éå=e~Äáí~íêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇÉåK=`çåÅÉéí=jáåáëíÉêáÉ=î~å=iksI=aÉå=e~~ÖK==
kÉÇÉêä~åÇëÉ=sÉêÉåáÖáåÖ=îççê=iáÄÉääÉåëíìÇáÉ=OMMOK=aÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=äáÄÉääÉå=ElÇçå~í~FK=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=Ñ~ìå~=QK=k~íáçå~~ä=k~íììêÜáëíçêáëÅÜ=jìëÉìã=k~íìê~äáëI=hkks=ráíÖÉîÉêáà=C=
bìêçéÉ~å=fåîÉêíÉÄê~íÉ=pìêîÉóJkÉÇÉêä~åÇI=iÉáÇÉåK=
k∏ääÉêíI=^K=C=`K=k∏ääÉêí=OMMNK=^ãÑáÄáÉØåÖáÇë=î~å=bìêçé~K=qáêáçå=ráíÖÉîÉêë=_sI=_~~êåK=
o^slk=OMMQK=t~~êåÉãáåÖëçîÉêòáÅÜíÉå=OMMOK=o^slk=NTW=POJQUK=
pqlt^=OMMNK=dÉÇê~ÖëÅçÇÉ=Ñäçê~J=Éå=Ñ~ìå~ïÉí=îççê=ï~íÉêëÅÜ~ééÉåW=ïÉêâÇçÅìãÉåíK==
qáããÉêã~åëI=dKI=oK=iáéã~ååI=jK=jÉäÅÜÉêë=C=eK=eçäëíÉáàå=OMMQK=aÉ=dÉïçåÉ=êáîáÉêâêÉÉÑí=
^ëí~Åìë=~ëí~Åìë=Eiáåå~ÉìëI=NTRUFK=Ó=bfp=J=kÉÇÉêä~åÇI=ïïïKå~íìê~äáëKåäLÉáëK=
tóãÉåÖ~I=bKI=^K=_êÉååáåâãÉáàÉêI=iK=eÉáâççé=C=gK=pÅÜìí=EêÉÇKF=OMMSK=péÉÅá~äÉ=
_ÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉë=Éå=ÄÉëÅÜÉêãÇÉ=ëççêíÉå=áå=cêóëäßåK=^CtJê~ééçêí=QUSK=^äíÉåÄìêÖ=C=
tóãÉåÖ~=ÄîI=sÉÉåïçìÇÉåK=
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dÉê~~ÇéäÉÉÖÇÉ=áåíÉêåÉíëáíÉë=
dÉê~~ÇéäÉÉÖÇÉ=áåíÉêåÉíëáíÉë=
ïïïKå~íììêäçâÉíKåä=
ïïïKê~îçåKåä==
ïïïKÑêóëä~åKåä=
ïïïKãáåäåîKåä=
ïïïKï~~êåÉãáåÖKåä=
ïïïKå~íìê~äáëKåä=
ïïïKÜóåëíÉÄáíÉêKåä=
=
=
=
=
=
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Ontheffing ministerie van
LNV, d.d. 3 mei 2006

BIJLAGE 5
Risicoberekeningen
gastransportleidingen

BIJLAGE 6
Beeldkwaliteitsplan
IBF, juni 2006

