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Leeswijzer 

Dit milieueffectrapport (hierna: MER) bestaat uit een samenvatting, deel A, deel B en bijlagen. 

De samenvatting geeft snel inzicht in het MER en de resultaten van het effectonderzoek. Deel A van het 

milieueffectrapport beschrijft het ‘waarom’ van het project, de opgave, de oplossingen en hoe de 

oplossingen ten opzichte van elkaar scoren. In deel A staat alle relevante informatie voor bestuurders en 

de besluitvorming. Deel B gaat een abstractieniveau dieper. In deze hoofdstukken wordt de 

effectbeoordeling van de milieuaspecten gepresenteerd. Dit is een onderbouwing van deel A. De Bijlagen 

achter in dit milieueffectrapport geven extra informatie en onder andere een literatuurlijst. Nu volgt een 

nadere toelichting op de inhoud van deel A en deel B van dit MER. 

 

Deel A  

Deel A beschrijft de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) in het land van Heusden en 

Altena en de aanleiding daarvoor. De doelstelling van het RBT en de procedures die gepaard gaan met 

deze ontwikkeling worden beschreven. Er wordt een overzicht gegeven van de onderdelen waar de 

ontwikkeling van het RBT uit bestaat en de locatiekeuze en de nut en noodzaak worden toegelicht. De 

voor het RBT ontwikkelde inrichtingsvarianten worden beschreven. In deel A wordt een overzicht van de 

effectbeoordeling gegeven. Op basis daarvan wordt de keuze voor de voorkeursinrichting toegelicht en 

wordt de uitwerking van de voorkeursinrichting in een stedenbouwkundig plan en waterhuishoudkundig 

plan beschreven. Tevens wordt het resultaat van een aantal nadere onderzoeken gepresenteerd, 

waaronder de verplichte passende beoordeling Natura 2000. Tot slot wordt toegelicht op welke wijze de 

bevindingen uit het MER en de uitgevoerde onderzoeken zijn vertaald naar het ontwerp bestemmingsplan 

voor fase 1 van het RBT. 

 

Deel B  

Deel B geeft een uitgebreide beschrijving van de effecten van de inrichtingsvarianten. Daarbij wordt ook 

de methode van effectbepaling toegelicht. De aspecten die worden beschreven zijn bodem & water, 

natuur, landschap & cultuurhistorie, archeologie, verkeer, luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, 

ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid, gezondheid en exploitatie. Daarna wordt een overzicht gegeven van 

het relevante beleid en de relevante regelgeving, op basis waarvan de uitgangspunten voor het RBT, de 

effectcriteria en de autonome ontwikkeling van het studiegebied zijn bepaald. Ten slotte wordt een 

overzicht gegeven van de bij de effectbeschrijving geconstateerde leemten in kennis en wordt een aanzet 

tot evaluatie van de effecten gegeven.  

 

  



 

 

 

 

  

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 
Land van Heusden en Altena  

6 
 

ARCADIS 076967920:0.24 - Definitief 

 

     

  



 

 

  

 

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 

Land van Heusden en Altena 

 
076967920:0.24 - Definitief ARCADIS 

 
7 

     

Samenvatting 

Aanleiding en doel 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens om gezamenlijk een Regionaal 

Bedrijventerrein (verder: het RBT) te ontwikkelen. Het terrein (zie afbeelding S1) ligt ten zuiden van het 

bestaande bedrijventerrein ‘Bruine Kilhaven’ (fase I tot en met V) en de kern Werkendam in de gemeente 

Werkendam en beslaat in totaal ongeveer 45 hectare bruto. Om het RBT te ontwikkelen bereidt het college 

van burgemeester en wethouders van Werkendam een nieuw bestemmingsplan voor. De doelstelling van 

de voorgenomen activiteit, het ontwikkelen van het RBT, luidt als volgt: 

“Ruimte bieden aan bedrijven uit het land van Heusden en Altena die niet op de lokale bedrijventerreinen terecht 

kunnen vanwege de benodigde oppervlakte (> 5000m2) of de milieucategorie. Het ontwikkelen van 20 hectare (bruto) 

bedrijventerrein in de eerste fase over een periode van 10 jaar (2024) en het ontwikkelen van 45 hectare (bruto) 

bedrijventerrein in de eindfase over een periode van 20 jaar (2034).” 

 

 

Afbeelding S1: Locatie RBT Werkendam (geel) (bron: Google Earth) 

Plicht en procedure 

Het plangebied voor het RBT grenst aan gebieden die onderdeel uitmaken van het Natura 2000-gebied 

Biesbosch. Daarom is een zogenoemde voortoets uitgevoerd (ARCADIS, 2011): een eerste oriënterend 

onderzoek waarin is onderzocht of significante effecten op kwalificerende natuurwaarden uit oogpunt van 

de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied op voorhand waren uit te sluiten. Voor een aantal 

kwalificerende waarden bleek dit niet het geval. Daarmee is in het kader van de Natuurbeschermingswet 

een aanvullende toetsing in de vorm van een passende beoordeling gekoppeld aan het bestemmingsplan 

verplicht. En is vervolgens ook sprake van een verplichte milieueffectrapportage (m.e.r.-plicht) ter 

onderbouwing van de besluitvorming over het bestemmingsplan voor het RBT. 



 

 

 

 

  

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 
Land van Heusden en Altena  

8 
 

ARCADIS 076967920:0.24 - Definitief 

 

     

M.e.r. is een procedure die bestaat uit een aantal verschillende stappen. Gekoppeld aan de voorbereiding 

van het bestemmingsplan moet de zogenoemde uitgebreide m.e.r.-procedure worden doorlopen. Voor 

deze m.e.r.-procedure is de gemeente Werkendam het Bevoegd Gezag en tevens initiatiefnemer. De eerste 

fase van de m.e.r.-procedure stond in het teken van het afbakenen en vaststellen van de beoogde aanpak 

van het op te stellen milieueffectrapport (MER). De gemeente Werkendam heeft daartoe de notitie 

‘Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Regionaal Bedrijventerrein Werkendam’ opgesteld (6 

maart 2012) en deze notitie van 4 mei tot en met 14 juni 2012 ter inzage gelegd en gebruikt voor de 

raadpleging van de bij de voorbereiding van het bestemmingsplan betrokken organisaties en overheden 

(inclusief de Commissie voor de milieueffectrapportage). 

 

Nut en noodzaak 

In het bestemmingsplan en in het MER is het RBT getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking 

die als procesvereiste is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bestaande uit drie stappen. 

 

Stap 1: Is sprake van een regionale behoefte en is hiervoor extra ruimte nodig? 

Door de Stec Groep BV is een marktonderzoek uitgevoerd (augustus 2012) waaruit onder meer blijkt dat 

de marktvraag naar nieuw bedrijventerrein voor regionale bedrijven met een ruimtebehoefte boven 5000 

m2 in het Land van Heusden en Altena de omvang van 20 hectare bruto voor de komende 10 jaar 

rechtvaardigt, rekening houdend met de neergaande conjunctuur. In mei 2014 heeft Deloitte de rapportage 

'Analyse grondexploitatie ROB Land van Heusden en Altena' opgesteld, waarin wordt gesteld dat de 

onderbouwing van de grondexploitatie aannemelijk is en de gehanteerde ramingen hier op aansluiten. 

Inmiddels hebben een elftal bedrijven zich gemeld voor een perceel op het RBT. De actuele en toekomstige 

marktvraag wordt doorlopend gemonitord. 

 

Stap 2: Kan de ruimte in bestaand stedelijk gebied worden gevonden of is nieuwe ruimte nodig? 

Stec groep BV en ARCADIS hebben op 21 maart 2011 in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij NV (BOM) en de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena een 

herstructureringsprogramma opgesteld voor bedrijventerreinen in het Land van Heusden en Altena.  

Dit programma vloeit voort uit een samenwerkingsovereenkomst (SOK) die de gemeenten met de BOM en 

BHB (Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen) op 10 mei 2010 hebben gesloten. 

Belangrijke conclusie is dat de herstructureringsopgave beperkt is. Het accent ligt op kleinschalige 

‘facelifts’ en lichte revitaliseringen in de openbare ruimte om zo het gros van de terreinen weer richting 

het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen. Binnen de bestaande terreinen kan de benodigde ruimtevraag 

waartoe het RBT wordt opgericht (kavels > 5000m2) niet worden gevonden. 

  

Stap 3: Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten 

De locatie van het RBT is goed bereikbaar met auto en fiets. 

 

Locatiekeuze 

Bij de keuze voor de locatie zijn, mede uit oogpunt van milieu en in het verlengde van het door de 

provincie gehanteerde bundelingsprincipe, de volgende overwegingen gehanteerd: 

§ De basis voor de regionale oplossing voor bedrijvigheid is bundeling in de meest verstedelijkte 

noordelijke zone van het Land van Heusden en Altena zodat in de rest van het gebied de rust en 

openheid maximaal behouden blijven.  
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§ De beoogde omvang van het regionale bedrijventerrein (totaal 45 ha bruto) sluit het beste aan bij de 

schaal en aard van het bestaande bedrijventerrein in de kern Werkendam (ca. 60 hectare Bruine 

Kilhaven I t/m V), dat door middel van een dijk, een weg, groen en water is afgescheiden van de 

woonkern van Werkendam. De bestaande bedrijventerreinen in de gemeenten Woudrichem en 

Aalburg zijn kleinschaliger. Alle terreinen liggen in de nabijheid van een Natura 2000 gebied en zijn 

dus wat dat betreft niet onderscheidend.  

§ Het bedrijventerrein te Werkendam ligt op zeer korte afstand van de Rijksweg A27 en sluit goed aan 

op bestaande infrastructuur. De bedrijvengebieden in Woudrichem en Aalburg liggen op grotere 

afstand van de Rijksweg A27. 

 

Op basis van deze overwegingen hebben de drie raden van de gemeenten Aalburg, Werkendam en 

Woudrichem en het bestuur van het Waterschap een keuze gemaakt voor de locatie aansluitend aan het 

bedrijvengebied Bruine Kilhaven in Werkendam. Deze locatie voor het RBT is opgenomen in de 

Structuurvisie plus (september 2004), waarbij ook de provincie nauw betrokken is geweest. In het 

Uitwerkingsplan Wonen en Werken Land van Heusden en Altena van de provincie Noord-Brabant 

hebben Provinciale Staten ingestemd met de locatie en deze locatie overgenomen. In het huidige 

ruimtelijke beleid van de gemeenten en de provincie, zijnde de intergemeentelijke Structuurvisie Land van 

Heusden en Altena (vastgesteld 25 juni 2013) en de Verordening Ruimte uit 2014 (gekoppeld aan de 

provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening uit 2014), is de locatie van het RBT in lijn met het 

voorgaande beleid opgenomen. 

De precieze begrenzing van het RBT op de vastgestelde locatie heeft plaats gevonden op basis van de 

vigerende grondpositie van de gemeente Werkendam (de beoogde gronden voor het RBT zijn in bezit van 

de gemeente Werkendam). Het verwerven van aangrenzende gronden op de vastgestelde locatie is binnen 

de financiële randvoorwaarden van het RBT (gebaseerd op een gezonde exploitatie) niet mogelijk. In dit 

MER zijn voor deze locatie de kansen en randvoorwaarden uit oogpunt van milieu nader onderzocht. 

 

De voorgenomen activiteit: het RBT 

De ontwikkeling van het RBT bestaat uit drie onderdelen (zie afbeelding S2): 

§ De ontwikkeling van het bedrijventerrein zelf; 

§ De opwaardering van de Grotewaardweg;  

§ Kreekherstel gecombineerd met waterberging. 

 

 

Afbeelding S2: Onderdelen van de voorgenomen activiteit 
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De ontwikkeling van het bedrijventerrein zelf 

Het RBT is hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven die nu al in het Land van Heusden en Altena gevestigd 

zijn. Dat betreft een grote diversiteit aan bedrijven. Op voorhand zijn milieucategorie 2 tot en met 5 en alle 

typen bedrijvigheid mogelijk. Op basis van de gevoelige bestemmingen in de omgeving van het 

bedrijventerrein is de maximale milieuzonering voor het bestemmingsplan bepaald, zie afbeelding S3.  

 

 

Afbeelding S3: Maximale milieuzonering RBT 

De opwaardering van de Grotewaardweg 

Het verkeer van en naar de A27 zal via de Dijkgraaf den Dekkerweg, rotonde Borcharenweg en 

Grotewaardweg naar het RBT gaan rijden. Voor een goede bereikbaarheid van het RBT zal de huidige 

Grotewaardweg worden opgewaardeerd naar een compleet nieuwe ontsluitingsweg met een maximale 

snelheid van 60 km/uur en een dubbel berijdbaar fietspad aan de oostzijde van de weg.  

 

Kreekherstel gecombineerd met waterberging 

In december 2010 en januari 2011 is ten behoeve van het RBT een wateratelier georganiseerd waaraan het 

Waterschap Rivierenland en de gemeente Werkendam hebben deelgenomen. De uitkomsten zijn 

gepresenteerd in het werkschrift ‘Water en kreken, werkschrift water & ruimte atelier Werkendam’ (maart 

2011). Voor de realisering van het RBT is ruim 5 hectare aan waterberging noodzakelijk. De wateropgave 

kan zodanig worden ingezet dat sprake is van vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van het RBT zelf 

en/of de omgeving van het RBT. De natuur-, landschaps- en recreatiewaarde van de omgeving kan 

worden vergroot door het combineren van de wateropgave met het herstel van de Bruine Kil door 

verbreding van de kreek, aanleg van natuurvriendelijke (riet)oevers, verplaatsing van de stuw waardoor 

het peil in de kreek kan worden verhoogd (tot aan het peil van het RBT) en door en het naar het noorden 

doortrekken van de Bruine Kil tot aan de Draepkilweg zodat het inlaatwater vanuit het Steurgat niet meer 

langs het bestaande bedrijventerrein hoeft te lopen wat de kans op wateroverlast daar verkleint. 
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Het ontwerp van het kreekherstel is nader uitgewerkt in de rapportage ‘Kreekherstel en waterberging 

Regionaal Bedrijventerrein (RBT)’ (ARCADIS, 2013). In afbeelding S4 is de ligging van de potentieel 

geschikte percelen voor waterberging en kreekherstel weergegeven. De volledige bergingsopgave voor het 

RBT kan worden ingevuld op perceel 2, 3 en 4. Ter plaatse van de moeraszone wordt afgegraven tot 0,1 m 

beneden het winterpeil. De vrijkomende grond uit de bovenste lagen is sterk verontreinigd. Deze grond 

wordt hergebruikt door aan de noordzijde van de kreek een kade aan te leggen van 5,0 meter hoog met 

een boven-breedte van 5 tot 10 meter. De vrijkomende grond uit de diepere lagen kan worden gebruikt 

voor de ophoging van het toekomstig bedrijventerrein. 

 

 

Afbeelding S4: Locatie van de potentieel geschikte percelen voor waterberging en kreekherstel 

Ontwikkeling inrichtingsvarianten 

De ontwikkeling van de inrichtingsvarianten is gestart met het opstellen van een visie op het gebied en de 

hierin aanwezige waarden en functies. Vervolgens zijn enerzijds de uitgangspunten voor de planvorming 

vastgelegd zodat minimaal wordt voldaan aan de doelstelling van het RBT en aan de wet- en regelgeving 

die is gekoppeld aan de aanwezige waarden en functies. Anderzijds zijn de ontwerpvariabelen 

(bouwstenen) in beeld gebracht waarmee de kansen voor het RBT in samenhang met de kwaliteiten van 

het gebied optimaal kunnen worden benut. Door combinaties van bouwstenen zijn ten slotte drie 

onderscheidende inrichtingsvarianten samengesteld die de beschikbare ruimte voor de besluitvorming 

over het bestemmingsplan inzichtelijk maken. Navolgend zijn de drie varianten gevisualiseerd waarbij de 

bouwstenen en essentie zijn beschreven. 

 

Variant 1: maximale uitgeefbaarheid door kreekherstel 

Deze variant kent het hoogste uitgiftepercentage doordat de gehele waterberging in de Bruine Kil opgelost 

wordt, wat een impuls voor het landschap door kreekherstel betekend. Dit betekent ook dat de 

groen/blauwe ruimte op het RBT in deze variant beperkt is. Het RBT manifesteert zich dan ook duidelijk 

naar het landschap met de achterkanten van de bedrijven aan de buitenzijde en de interne ruimtelijke 

kwaliteit van de openbare ruimte is niet bijzonder. 
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Variant 1 maximale uitgifte door kreekherstel: 

§ Externe waterberging door kreekherstel Bruine kil 

§ Bundeling groen/blauwe structuur aan west- & noordzijde 

§ Manifestatie richting open landschap, integratie bij bestaande structuren 

§ Interne wegenstructuur met dubbelzijdige kavelontsluiting  

 

 

Variant 2 Inpakken: 

§ Interne waterberging op het terrein van het RBT 

§ Bundeling groen/blauwe structuur aan de zuid- & oostzijde 

§ Camouflage richting open landschap 

§ Interne wegenstructuur met dubbelzijdige kavelontsluiting  
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Variant 2: inpakken 

Deze variant is visueel het minst aanwezig gezien vanuit het landschap. Dit levert een hogere mate van 

vrijheid in het gebruik en de verkoop van de bedrijfskavels op waarbij de achterzijde van de bedrijven 

naar buiten is gericht. De interne ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is niet bijzonder. 

 

Variant 3: eilanden in het groen en water 

Deze variant kent het laagste uitgifte percentage en manifesteert zich duidelijk in het landschap. Het 

eilanden-principe zorgt er echter voor dat het RBT niet waargenomen wordt als een geheel maar als 

eilanden in het groen en water. De manifestatie vindt ook plaats door de representatieve voorzijde van de 

bebouwing, in tegenstelling tot beide andere varianten. De interne ruimtelijke kwaliteit ligt aanzienlijk 

hoger en het concept leent zich voor het aantrekken van hoogwaardige bedrijven.  

 

 

Variant 3 Eilanden in het groen en water: 

§ Interne waterberging op het terrein van het RBT 

§ Bundeling groen/blauwe structuur centraal op het terrein van het RBT 

§ Manifestatie en integratie van de randen 

§ Interne wegenstructuur met enkelzijdige kavelontsluiting  

 

Effecten 

In dit MER zijn de effecten van het RBT en de inrichtingsvarianten integraal beschreven en beoordeeld. 

Tabel S1 geeft een overzicht van de effectbeoordeling. De effecten zijn uitgedrukt in scores van dubbel 

plus tot dubbel min met de huidige situatie en vastgestelde ontwikkelingen als referentie. Omdat het 

bestemmingsplan voor zowel fase 1 als fase 2 een looptijd van minstens tien jaar omvat, is als planhorizon 

– en dus als referentiejaar – de situatie anno 2024 en 2034 gehanteerd. Uitgangspunt bij de 

effectbeoordeling is dat in 2024 en 2034 de volledige ontwikkeling van respectievelijk fase 1 en fase 2 van 

het RBT is gerealiseerd. Om de maximale milieueffecten van het bestemmingsplan te kunnen beoordelen 

is in dit MER steeds een realistische worst case invulling van de inrichtingsvarianten beschouwd. Deze 

worst case invulling kan per milieuaspect verschillen. Voor wat betreft type bedrijvigheid is de maximale 

milieuzonering zoals gepresenteerd in afbeelding S3 als uitgangspunt genomen (relevant voor 

industrielawaai, luchtkwaliteit en externe veiligheid). Voor wat betreft verkeersintensiteiten is dat de 

maximale invulling met bedrijven met een grote verkeer aantrekkende werking (relevant voor verkeer, 

wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit). 
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Milieuaspect Beoordelingscriterium Ref.  Variant 1 Variant 2  Variant 3 

Bodem en 

water 

Waterkwantiteit 0 0 0 0 

Grondwater 0 0/+ 0 0 

Waterkwaliteit 0 + 0/+ 0/+ 

Bodemkwantiteit 0 - 0/- 0/- 

Bodemkwaliteit 0 0 + + 

Natuur Natura 2000 0 0/- - - 

EHS  0 0/+ 0/+ 0 

Soortbescherming (tijdelijke effecten) 0 - - - 

Soortbescherming (permanente effecten) 0 ++ + + 

Overige natuurwaarden  0 0/+ 0/+ 0/+ 

Landschap & 

cultuurhistorie  

Visueel ruimtelijke beïnvloeding landschap 0 - 0/- 0/- 

Beïnvloeding patronen / objecten landschap 0 0 0 0 

Beïnvloeding cultuurhistorische waarden 0 - - - 

Archeologie Archeologisch waardevolle terreinen 0 - - - - - 

Archeologische verwachtingswaarde 0 0 - - 

Verkeer  Bereikbaarheid & Verkeersveiligheid 0 - - - 

Robuustheid netwerk RBT 0 0/- 0/- 0 / - 

Luchtkwaliteit  Luchtkwaliteit door verkeer en bedrijven 0 0/- 0/- 0/- 

Geluid  Industrielawaai 0 - - - - - - 

Wegverkeerslawaai 0 - - - 

Externe 

veiligheid 

Plaatsgebonden risico 0 0/- 0/- 0/- 

Groepsrisico 0 - - - 

Bereikbaarheid hulpdiensten n.v.t. ++ ++ + 

Blusvoorziening n.v.t. + ++ ++ 

Gezondheid Gezondheidseffecten 0 - - - 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

Verschijningsvorm openbare ruimte n.v.t. 0/- 0/+ + 

Inbraakpreventie n.v.t. 0 + 0/+ 

Oriëntatie n.v.t. 0 0/+ + 

Recreatie 0 + 0 0 

Duurzaamheid Werk met werk maken n.v.t. + 0 0 

 Zuinig ruimtegebruik n.v.t. + 0 0 

 Klimaatadaptatie n.v.t. + 0 + 

Exploitatie Exploitatieresultaat n.v.t. ++ 0 / - - - 

+ + Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie (= huidige situatie met autonome ontwikkelingen) 

+ Positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0/+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie  

0 Neutraal 

0/- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- Negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- - Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

Tabel S1: Overzicht effectbeoordeling inrichtingsvarianten 
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Keuze voorkeursinrichting 

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Werkendam op basis van de beschreven effecten in dit MER de 

voorkeursinrichting vastgesteld (‘eerste fase MER’). Daarbij zijn (deels samenhangende) keuzes gemaakt. 

 

Wel of geen kreekherstel ten behoeve van het realiseren van de waterbergingsopgave? 

De voordelen van kreekherstel in combinatie met waterberging zijn: 

§ Water: verbetering van de waterkwaliteit door meer kwel en natuurlijke zuivering (rietmoeras). 

§ Natuur: positief effect Natura 2000, EHS (overcompensatie) en soorten. 

§ Landschap: nieuwe natuurlijke vegetatie die passend is bij de kil. 

§ Archeologie: minder vergraving op het RBT zelf, positief vanwege bekende en verwachte waarden. 

§ Ruimtelijke kwaliteit: kreekherstel biedt kansen voor recreatie. 

§ Duurzaamheid: 

− werk met werk maken: met de waterbergingsopgave meteen de doelen voor kreekherstel realiseren; 

− zuinig/efficiënt ruimtegebruik: RBT maximaal benutten voor bedrijvigheid en kreek maximaal 

benutten voor groen en blauw, daar waar de kansen ook het grootst zijn; 

− klimaatadaptatie: ruimte voor meer waterberging in de toekomst. 

§ Exploitatie: beter exploitatieresultaat door hogere uitgeefbaarheid van het RBT zelf. 

 

De nadelen van kreekherstel in combinatie met waterberging zijn: 

§ Substantieel minder open water op het RBT zelf: 

− minder ruimtelijke kwaliteit (verschijningsvorm, oriëntatie, inbraakpreventie). 

− minder goede bluswatervoorziening; 

− geen vrijkomende grond voor grondverbetering (geen gesloten grondbalans mogelijk); 

− geen afvoer van bestaande bodemverontreiniging.  

§ Vrijkomen van verontreinigde grond bij het verdiepen en verbreden van de kreek: 

− aanleg van een grondwal met een hoogte van 5 meter; 

− daardoor aantasting openheid, afleesbaarheid en structuur van het landschap. 

§ Door de hogere uitgeefbaarheid beperkt grotere effecten als gevolg van bedrijven op het RBT zelf. 

 

De gemaakte keuze is optimalisatie van het kreekherstel waarbij: 

§ Grofweg de helft van het water wordt geborgen op het RBT en grofweg de helft in de kreek. 

§ De percelen grenzend aan het RBT, ten oosten van de Draepkilweg, worden ingericht ten behoeve van 

het kreekherstel (percelen 2, 3 en 4 op afbeelding S4). 

§ De kreek minder diep wordt met een grondwal van 2 meter hoog, beter passend in het landschap.  

§ De voordelen blijven hiermee behouden, de nadelen worden voorkomen of verzacht. 

 

Wel of geen centrale waterpartij op het RBT zelf? 

De voordelen van een centrale waterpartij op het RBT: 

§ Meer interne ruimtelijke kwaliteit op het RBT zelf (verschijningsvorm, oriëntatie). 

§ Klimaatadaptatie: ruimte voor meer waterberging op het RBT zelf in de toekomst. 

§ Door lagere uitgeefbaarheid enigszins beperktere negatieve effecten als gevolg van de bedrijven. 

 

De nadelen van een centrale waterpartij op het RBT: 

§ Vergraving bij een oude kreekrug waar sprake is van een hogere archeologische verwachtingswaarde. 

§ Telt niet als compensatie EHS, omdat deze zone niet aansluit op bestaande EHS. 

§ Fase 2 van het RBT in variant 3 wordt voor het verkeer slechts op 1 punt ontsloten, waardoor de 

ontsluiting minder robuust is ende bereikbaarheid voor hulpdiensten onvoldoende is. 

§ Minder gunstig uit oogpunt van inbraakpreventie, door het ontbreken van een watergang rondom. 

§ Landschappelijk (van buitenaf bezien) weinig meerwaarde. 

§ Exploitatie: lager exploitatieresultaat door lagere uitgeefbaarheid. 
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De gemaakte keuze is geen realisering van een centrale waterpartij. De voordelen zijn beperkt ten opzichte 

van de nadelen en voordelen worden deels al behaald door het kreekherstel. Bovendien voorziet het 

geoptimaliseerde kreekherstel ook al voor een deel in de benodigde waterberging (met de optie voor extra 

waterberging in de toekomst) waardoor minder berging op het RBT nodig is. Door uit te gaan van 

watergangen rondom (ook tussen fase 1 en 2) met minimale dimensies conform de eisen van het 

waterschap (watergangen met een A-status vanwege benodigde afvoer) wordt samen met het 

geoptimaliseerde kreekherstel voldoende waterberging bereikt en worden bovenstaande nadelen 

voorkomen. De minimale waterspiegelbreedte is ook voldoende uit oogpunt van inbraakpreventie. 

 

Inpassing van het RBT in het landschap: inpakken of manifesteren? 

Voor wat betreft de zichtbaarheid in het landschap zijn vooral de zuidzijde en oostzijde van fase 1 en 2 van 

belang. Hiervoor zijn grofweg twee strategieën onderzocht: 

§ Inpakken waardoor de achterkanten van de bedrijven aan de buitenzijde kunnen komen. 

§ Manifesteren met juist de wegenstructuur met voorkanten van de bedrijven aan de buitenzijde. 

 

Voordelen van inpakken met de achterkanten aan de buitenzijde is dat het bedrijventerrein zelf hiermee 

niet zichtbaar is in de omgeving, eenvoudige afwatering / drainage richting de watergangen mogelijk is en 

dat de wegenstructuur compacter kan worden uitgevoerd met dubbelzijdige kavelontsluiting. Voordeel is 

ook dat de benodigde verbinding voor vleermuizen met een hogere kwaliteit via de achterzijde kan 

verlopen (de lichtuitstraling van achterkanten is gemiddeld genomen minder dan van voorkanten). 

 

Het nadeel van volledig inpakken is dat visueel vanuit zuidelijke richting een groene verbinding wordt 

gemaakt tussen de Bruine Kil en de Bakkerskil, waarmee de beleving van de landschappelijk en 

cultuurhistorisch waardevolle structuur van de meanderende kreken wordt aangetast (het gebied is in het 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en de provinciale verordening ruimte opgenomen als 

onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Ook het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie 

heeft in haar advies van 4 april 2013 aangegeven veel waarde te hechten aan de beleefbaarheid van de 

structuur van de meanderende kreken en daarom geen voorstander te zijn van volledig inpakken. 

Hierdoor ontstaan volgens het kwaliteitsteam landschappelijke geledingstroken die concurreren met de 

door het landschap slingerende, bestaande historische killen die het gebied nu dimensioneren en 

ecologisch ontsluiten. Met manifesteren blijft de waardevolle structuur van de meanderende kreken beter 

beleefbaar, maar is het RBT wel meer zichtbaar in de omgeving (zoals het bestaande bedrijventerrein). 

 

Tijdens het Raadsbesluit op 25 juni 2013 is gekozen voor de basisstrategie ‘gedoseerd inpakken’ met 

achterkanten van de bedrijven aan de buitenzijde en de wegstructuur met dubbelzijdige kavelontsluiting 

aan de binnenzijde. Vooral aan de zuidzijde van fase 2 wordt conform deze strategie een brede zone met 

bomen voorzien. Aan de oostzijde wordt juist een meer open structuur voorzien met alleen verspreide 

bomen en struiken. Daarmee wordt bereikt dat het bedrijventerrein slechts beperkt zichtbaar is in de 

omgeving en geen sprake is van een volledige groene verbinding tussen de Bruine Kil en de Bakkerskil. 

Tijdens het wettelijk vooroverleg op basis van het voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT 

vraagt de Provincie Noord-Brabant in het verlengde van het advies van het Kwaliteitsteam Nieuwe 

Hollandse Waterlinie nadrukkelijk aandacht voor cultuurhistorie (brief van 24 januari 2014, gevolgd door 

diverse overleggen). Op basis hiervan is door de gemeente besloten bij de keuze van de 

voorkeursinrichting een groter gewicht toe te kennen aan het aspect cultuurhistorie. De basisstrategie is 

gewijzigd van ‘gedoseerd inpakken’ naar ‘gedoseerd manifesteren’. Er wordt door middel van 

gedoseerde, verspreide beplanting met bomen en struiken gezorgd voor voldoende variatie, openheid en 

onderbrekingen zodat geen doorgaande groene structuur ontstaat, in combinatie met beeldkwaliteitseisen 

aan de bedrijven die zich aan de zuidelijke rand vestigen. Daarmee wordt het volgende bereikt: 
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§ Door de zichtbaarheid van het bedrijventerrein (silhouet) is sprake van een contrast, waarmee de 

landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle structuur van de meanderende kreken als onderdeel 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie sterker beleefbaar blijft. 

§ Er is sprake van een natuurlijke overgang naar het landschap. Het bedrijventerrein is deels 

afgeschermd. Voor wat betreft het zichtbare deel van het bedrijventerrein wordt gezorgd voor een 

consistente uitstraling met doorzichten waarbij ‘verrommeling’ wordt voorkomen.  

§ Realisatie van de verbinding voor vleermuizen zal plaats vinden via bomenrijen in de bermen van de 

watergang aan de west- en noordzijde. 

 

Uitwerking voorkeursinrichting 

De voorkeursinrichting van het RBT is verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan (Mensen maken 

de stad, juni 2014) en een waterhuishoudkundig plan (ARCADIS, 23 april 2014). Deze plannen vormen een 

bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 en dit MER. In afbeelding S5 is de uitgewerkte inrichting uit 

het stedenbouwkundige plan gevisualiseerd. 

 

 

Afbeelding S5: Uitgewerkte voorkeursinrichting uit het stedenbouwkundige plan voor het RBT 
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Het ontwerp van het kreekherstel is geoptimaliseerd in de rapportage ‘kreekherstel en waterberging 

Regionaal Bedrijventerrein (RBT)’ (ARCADIS, 2013), zie afbeelding S6. 

 

 

Afbeelding S6: Geoptimaliseerde Inrichting kreekherstel 

 

De diepere kreek krijgt een licht slingerend karakter binnen een bredere moeraszone. Vanuit de 

moeraszone gaat het gebied over in een Haagbeuken-essenbos. De kreek volgt waar mogelijk het 
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oorspronkelijke tracé zoals rond 1900. Het diepe deel van de kreek loopt door tot de Draepkilweg. Het 

realiseren van de waterbergingsopgave door kreekherstel leidt op de lange termijn tot een verbetering van 

de Natura 20000 instandhoudingsdoelstellingen. De invulling met open water en moeraszone is een 

verbetering voor de habitatrichtlijnsoorten zoals bittervoorn, grote modderkruiper en kleine 

modderkruiper. De invulling met moeraszones met rietvegetatie geeft daarnaast mogelijkheden voor 

broedvogels van rietvegetaties. De bestaande wandelpaden blijven behouden. Door de aanleg van enkele 

bruggetjes kan er een interessant uitloopgebied ontstaan. Het is wel van belang dat dit niet conflicteert, 

vanwege verstoring, met doelstellingen die gesteld zijn in het kader van Natura 2000 of EHS. 

Aanvullend op het kreekherstel worden bij het RBT zelf langs de watergangen aan de zuid- en oostzijde 

natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, in lijn met het beleid van het waterschap Rivierenland. 

 

Nader onderzoek 

Op basis van de gekozen voorkeursinrichting en de beschreven effecten in dit MER hebben enkele nadere 

onderzoeken plaats gevonden: 

§ Er is een passende beoordeling opgesteld omdat significante effecten op Natura 2000 nog niet konden 

worden uitgesloten (verplichting op grond van de Natuurbeschermingswet). 

§ De Bruine Kil is ter plaatse van het beoogde kreekherstel geïnventariseerd op de aanwezigheid van 

jaarrond beschermde nesten. 

§ Het geluidsonderzoek is verder uitgewerkt tot op bestemmingsplanniveau voor fase 1 van het RBT. 

§ Er heeft een archeologisch veldonderzoek plaats gevonden. 

 

Passende beoordeling 

Uit de Passende Beoordeling blijkt dat het RBT niet resulteert in significante effecten op kwalificerende 

natuurwaarden voor omliggende Natura 2000-gebieden. Het nemen van mitigerende maatregelen is 

vooralsnog niet aan de orde. Ecologisch gezien zijn geen effecten te verwachten. De eindconclusie is dat 

het bestemmingsplan uitvoerbaar is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, mits hierbij 

aandacht wordt besteed aan de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Het RBT leidt tot 

een toename van de stikstofdepositie in een overbelaste situatie. Voor het vervolg is het daarom 

noodzakelijk om voor de te vestigen bedrijven afzonderlijk te beoordelen of deze vergunning-plichtig zijn. 

Dit betekent dat voor te vestigen bedrijven die binnen de randvoorwaarden van het RBT vallen, slechts 

een korte aanvullende berekening van de stikstofdepositie nodig is waarbij wordt beoordeeld of de 

vergunningsgrens van 0,05 mol N/(ha×jr) overschreden wordt. Als deze grens niet wordt overschreden 

verzoekt de gemeente vervolgens de provincie om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. Als 

deze grens wordt overschreden is voor de betreffende bedrijfsvestiging een vergunning vereist. Hierbij is 

het belangrijk om de methodiek en uitgangspunten zoals gebruikt in de Passende Beoordeling aan te 

houden. Voor te vestigen bedrijven buiten de randvoorwaarden van RBT (bijvoorbeeld buiten de 

plangrens of niet binnen de gestelde milieucategorie) is een geheel nieuwe effectbeoordeling nodig. 

 

Inventarisatie van beschermde soorten 

Uit diverse uitgevoerde inventarisaties in 2011, 2012 en 2013 is gebleken dat in het plangebied van het RBT 

en het kreekherstel diverse beschermde soorten voor komen, maar dat effecten op deze soorten tijdelijk 

zijn en kunnen worden voorkomen door het treffen van mitigerende maatregelen tijdens de uitvoering. 

Alleen de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in het plangebied voor het kreekherstel konden 

nog niet worden uitgesloten. Op 26 november 2013 is dit gehele gebied hierop geïnventariseerd. Daarbij 

zijn een drietal bomen waargenomen met een nest welke mogelijk door roofvogels gebruikt worden. Bij 

één van deze bomen met nest vinden geen werkzaamheden plaats en één boom kan worden gespaard bij 

de uitvoering van het kreekherstel (er wordt om de boom met het nest heen gewerkt), maar één boom met 

nest kan niet worden gespaard vanwege de daar benodigde graafwerkzaamheden. Om eventuele effecten 

als gevolg hiervan te mitigeren zal de gemeente enkele kunstnesten ophangen in bomen die wel kunnen 
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worden gespaard in de directe omgeving van deze te verwijderen boom met nest en worden maatregelen 

genomen om verstoring tijdens de aanleg te beperken (werkzaamheden buiten het broedseizoen en 

uitvoering continu en onafgebroken tot afronding). Daarmee zijn negatieve effecten uitgesloten. 

 

Geluidsonderzoek 

In het bestemmingsplan wordt vanwege industrielawaai een geluidszone rondom het RBT vastgelegd met 

de 50 dB(A) etmaalwaardecontour als buitengrens. Binnen deze contour bevinden zich twee woningen, 

Grotewaardweg 3 en Weeresteinweg 3. Tevens blijkt uit de berekeningsresultaten voor wat betreft 

wegverkeerslawaai dat ter plaatse van de woningen Grotewaardweg 1 en Grotewaardweg 3 als gevolg 

van de opwaardering van de Grotewaardweg sprake is van reconstructie in het kader van de Wet 

geluidhinder. Voor deze in totaal drie woningen dient een hogere waarde te worden vastgesteld. 

 

Archeologisch onderzoek 

Uit het uitgevoerde archeologisch bureauonderzoek (ARCADIS mei 2014) blijkt dat binnen het plangebied 

voor het RBT volgens de beschikbare informatie een stroomrug ligt waarvoor een middelhoge 

archeologische verwachting geldt, tevens zijn al archeologische waarden vastgesteld in de vorm van een 

huisplaats en een historische kern. Tijdens een verkennend en karterend booronderzoek (RAAP 

Archeologisch Adviesbureau, 2014) zijn de aanwezigheid van de stroomgordel en van de archeologische 

vindplaats (de huisplaats) niet aangetoond. In het grootste deel van het plangebied wordt geen 

archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen, met uitzondering van de historische bewoningskern in het 

oosten van het plangebied (tevens de locatie van een neergestorte bommenwerper). Geadviseerd wordt 

dat indien de bommenwerper geborgen zal worden, dit archeologisch te laten begeleiden. Dit betreft fase 2 

van het RBT. 

 

Bestemmingsplan: vertaling MER en afronding procedure 

Navolgend wordt kort toegelicht op welke wijze de belangrijkste bevindingen uit dit MER en de 

uitgevoerde onderzoeken zijn vertaald naar het ontwerp bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT: 

§ De gekozen voorkeursinrichting en de uitwerking hiervan in het stedenbouwkundig plan en het 

waterhuishoudkundig plan vormen de basis. In de toelichting is daarbij aangegeven hoe is omgegaan 

met de bevindingen uit dit MER en de uitgevoerde onderzoeken (onder andere welke mitigerende 

maatregelen zullen worden getroffen); waar nodig is dit geborgd in de verbeelding en/of de regels. De 

opwaardering van de Grotewaardweg vindt plaats voorafgaand aan de exploitatie van het RBT zelf, 

zodat een goede bereikbaarheid is gegarandeerd. 

§ De voor industrielawaai benodigde geluidzone heeft betrekking op meerdere vigerende 

bestemmingsplannen en wordt daarom tegelijk met het bestemmingsplan voor het RBT zelf vastgelegd 

in een apart ‘Bestemmingplan geluidzone RBT Werkendam’ (een zogenoemd ‘parapluplan’). In het 

‘Besluit hogere waarden’ dat als bijlage bij het bestemmingsplan voor het RBT is gevoegd is 

onderbouwd voor welke woningen een hogere waarde wordt vastgesteld. 

§ Het kreekherstel past binnen de huidige functie van het betreffende gebied; hiervoor is geen wijziging 

van het vigerende bestemmingsplan nodig. Wel wordt een overeenkomst gesloten met de beheerder, 

Staatsbosbeheer, zodat de uitvoerbaarheid is geborgd. De minimaal benodigde waterberging in fase 1 

op het RBT zelf (13.821 m3) is opgenomen in de regels van het bestemmingsplan.  

§ In de regels van het bestemmingsplan RBT zijn de beeldkwaliteitseisen voor de te vestigen bedrijven 

aan de zuidelijke rand van het RBT opgenomen zoals beschreven in het stedenbouwkundige plan, als 

onderdeel van de vastgelegde strategie van ‘gedoseerd manifesteren ’. Daarmee past fase 1 binnen de 

kaders van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In lijn met de reactie van de provincie tijdens het 

wettelijke vooroverleg en het eerdere advies van de Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie zal 

voor fase 2 te zijner tijd nader moeten worden onderzocht of ook deze fase past binnen deze kaders en 

of eventueel nadere maatregelen nodig zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan de nominatie van de 
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Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO (de NHW staat nu op de 

voorlopige lijst); de kaders zijn dus nog in ontwikkeling. 

§ In de regels van het bestemmingsplan RBT is als voorwaardelijke bepaling opgenomen dat 

bedrijfsvestiging alleen is toegestaan als voldaan wordt aan Natuurbeschermingswet 1998 (aangetoond 

moet worden dat de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden de vergunningsgrens van 

0,05 mol N/(ha×jr) niet overschrijdt). Dit om te borgen dat de afzonderlijke bedrijfsvestigingen straks 

vanuit dit kader daadwerkelijk worden getoetst zoals hiervoor omschreven bij de conclusie van de 

passende beoordeling.  

§ In de toelichting van het Bestemmingsplan RBT is opgenomen dat enkele kunstnesten worden 

opgehangen om mogelijke effecten op roofvogels als gevolg van het verwijderen van een boom met 

nest te kunnen uitsluiten.  

§ In de regels in een archeologische dubbelbestemming opgenomen zodat er geen sprake is van 

negatieve effecten op mogelijke archeologische waarden dieper dan vier meter onder maaiveld (de 

bodem op deze diepte is namelijk nog niet onderzocht).  

 

Dit MER ligt samen met het ontwerp van het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode is het 

voor iedereen mogelijk om zienswijzen in te dienen op het MER. Mede op basis van de resultaten van het 

MER met inachtneming van zienswijzen en adviezen wordt het definitieve bestemmingsplan vastgesteld, 

bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het bestemmingplan kan beroep worden aangetekend bij de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na het in werking treden van het bestemmingsplan 

kan worden begonnen met de realisatie van het RBT Werkendam. Vanuit de m.e.r.-procedure is het 

verplicht om de daadwerkelijk optredende milieueffecten van de realisatie van het RBT conform het 

bestemmingsplan te monitoren en te evalueren. 

 

Tempo van uitgifte in relatie tot de beschreven effecten 

Het RBT wordt in twee fasen ontwikkeld waarbij fase 1 zodanig wordt ingericht en ingepast dat dit ook de 

eindfase kan zijn. Zoals beschreven bij ‘Nut en noodzaak’ is de verwachting dat fase 1 binnen de 

bestemmingsplanperiode van 10 jaar gevuld zal zijn. Het kreekherstel, de watergangen met de 

(natuurvriendelijke) oevers en de opwaardering van de Grotewaardweg worden voorafgaand aan de 

exploitatie van het RBT gerealiseerd. Daarmee zijn onder andere de benodigde waterberging, de 

landshaps- en natuurcompensatie, de inpassing en de ontsluiting gerealiseerd bij de start en niet 

afhankelijk van het tempo van uitgifte. Tijdens de uitgifte worden de geluidsbelasting en de 

landschappelijke en cultuurhistorische effecten ‘gereguleerd’ door de vastgestelde geluidzone en de 

vastgestelde beeldkwaliteitseisen. Het tempo van uitgifte heeft hiermee geen wezenlijke consequenties 

voor de in dit MER beschreven effecten (ook als onverhoopt sprake is van een vertraagde uitgifte 

waardoor fase 1 niet binnen 10 jaar zou kunnen worden gerealiseerd).  
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Deel A 
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1 Bestemmingsplan en procedure 

1.1 INLEIDING 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens om gezamenlijk een Regionaal 

Bedrijventerrein (verder: het RBT) te ontwikkelen. De gemeente Werkendam wil ten behoeve van dit 

initiatief een bestemmingsplan opstellen. De locatie voor het RBT is opgenomen in de Structuurvisie Land 

van Heusden en Altena (vastgesteld 25 juni 2013) en de hieraan voorafgaande Structuurvisie Plus Land 

van Heusden en Altena uit 2004. Tevens is de locatie voor het RBT opgenomen in de verordening Ruimte 

van de Provincie Noord-Brabant uit 2014 en het hier aan voorafgaande Streekplan Noord-Brabant 2002, 

meer specifiek het Uitwerkingsplan Streekplan Wonen en Werken. Het terrein (zie Afbeelding 1) ligt ten 

zuiden van het bestaande bedrijventerrein ‘Bruine Kilhaven’ (fase I tot en met V) en de kern Werkendam 

in de gemeente Werkendam en beslaat in totaal ongeveer 45 hectare bruto. Het terrein zal gefaseerd 

worden ontwikkeld waarbij de eerste fase circa 20 hectare zal beslaan. Het terrein ligt in de directe 

nabijheid van Natura 2000 gebied de Biesbosch.  

 

 

Afbeelding 1: Locatie RBT Werkendam (geel) (bron: Google Earth) 
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1.2 DOEL REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN 

Om het RBT te ontwikkelen bereidt het college van burgemeester en wethouders van Werkendam een 

nieuw bestemmingsplan voor. De doelstelling van de voorgenomen activiteit, het ontwikkelen van het 

RBT, luidt als volgt: 

 

Ruimte bieden aan bedrijven uit het land van Heusden en Altena die niet op de lokale bedrijventerreinen 

terecht kunnen vanwege de benodigde oppervlakte (> 5000m2) of de milieucategorie. 

 

Het ontwikkelen van 20 hectare (bruto) bedrijventerrein in de eerste fase over een periode van 10 jaar 

(2024) en het ontwikkelen van 45 hectare (bruto) bedrijventerrein in de eindfase over een periode van 20 

jaar (2034). 

 

De voorgenomen activiteit wordt gerealiseerd binnen vigerende wet- en regelgeving, waarbij enerzijds 

wordt voldaan aan de randvoorwaarden, zoals Natura 2000 en EHS, en anderzijds kansen worden benut, 

bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en eventuele combinatie van waterberging met 

kreekherstel. 

1.3 WAAROM EEN M.E.R.-PLICHT? 

M.e.r.-plicht: passende beoordeling 

Voor plannen, zoals een bestemmingsplan, waarvoor een passende beoordeling in het kader van Natura 

2000 nodig is, is het ook automatisch verplicht om de procedure van de milieueffectrapportage te 

doorlopen (m.e.r.-plicht). Het plangebied voor het RBT grenst aan gebieden die onderdeel uitmaken van 

het Natura 2000-gebied Biesbosch. Daarom is een zogenoemde voortoets uitgevoerd (ARCADIS, 2011): een 

eerste oriënterend onderzoek waarin is onderzocht of significante effecten op kwalificerende 

natuurwaarden uit oogpunt van de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied op voorhand waren uit 

te sluiten. Voor veel kwalificerende waarden is dat inderdaad het geval. Maar voor een aantal 

kwalificerende waarden waren significante effecten op voorhand nog niet uit te sluiten: 

§ Voor diverse habitattypen waren permanente effecten als gevolg van een toename van de 

stikstofdepositie nog niet uit te sluiten. Deze toename van de stikstofdepositie kan ontstaan door de 

verkeer aantrekkende werking van het RBT en de uitstoot van bedrijven die zich mogelijk vestigen op 

het RBT. 

§ Voor de Meervleermuis waren tijdelijke en permanente effecten als gevolg van de uitstraling van 

verlichting van het RBT naar het Natura 2000 gebied nog niet uit te sluiten.  

 

Daarmee is in het kader van de Natuurbeschermingswet een aanvullende toetsing in de vorm van een 

passende beoordeling gekoppeld aan het bestemmingsplan verplicht. En is vervolgens ook sprake van een 

m.e.r.-plicht voor het bestemmingsplan. 

 

M.e.r.-plicht: categorieën Besluit m.e.r. 

Afgezien van deze reden voor de m.e.r.-plicht zijn er nog twee mogelijke ‘ingangen’ voor een m.e.r.-plicht 

gekoppeld aan het bestemmingsplan voor het RBT: 

1. De aanleg van een industrieterrein is als activiteit opgenomen in het wettelijke Besluit m.e.r. 

(onderdeel D van de bijlage, categorie 11.3). Dit betekent dat het bevoegd gezag, in dit geval de 

gemeente, moet beoordelen of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu (bij 

een oppervlakte van 75 hectare of meer moet hiervoor dan een korte procedure worden doorlopen, 

maar dat is voor het RBT dus niet nodig). De hiervoor beschreven mogelijke significante effecten op 
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het Natura 2000-gebied Biesbosch kunnen worden gezien als mogelijke belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu waarmee ook vanuit deze ingang om de zelfde reden sprake is van m.e.r.-plicht.  

2. Het bestemmingsplan kan kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.-plichtige bedrijven die zich op 

het RBT vestigen en om die reden m.e.r.-plichtig zijn. 

 

Verder is ook de wijziging van een autoweg opgenomen in het besluit m.e.r. (categorie 1.1 uit onderdeel 

D). De voorgenomen opwaardering van de bestaande Grotewaardweg ter ontsluiting van het RBT (zie 

verder paragraaf 2.2) valt hier echter niet onder. Het Besluit m.e.r. verstaat onder een ‘autoweg’ een “voor 

autoverkeer bestemde weg die alleen toegankelijk is via knooppunten of door verkeerslichten geregelde kruispunten 

(VRI’s) en waarop het in het bijzonder is verboden te stoppen en te parkeren”. De essentie van deze definitie is dat 

het moet gaan om een hogere orde weg. Uitgaande van de duurzaam veilige categorisering dus een 

stroomweg of gebiedsontsluitingsweg en geen erftoegangsweg. Bij de Grotewaardweg is na opwaardering 

echter wel sprake van directe erfontsluiting en van een gelijkwaardige kruising met een bestaande weg in 

het gebied zonder verkeerslichten. Daarmee wordt niet voldaan aan de definitie van autoweg en daarmee 

is via deze route geen sprake van m.e.r.-plicht. 

1.4 OVERZICHT PROCEDURE 

Het voorkomen van aantasting van het milieu is van groot maatschappelijk belang. Het is daarom zaak 

om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming te betrekken. Om hier in de praktijk vorm aan te 

geven is het instrument m.e.r. ontwikkeld. M.e.r. dient in dit geval ter onderbouwing van de 

besluitvorming over het bestemmingsplan voor het RBT Werkendam. M.e.r. is een procedure die bestaat 

uit een aantal verschillende stappen. Gekoppeld aan de voorbereiding van het bestemmingsplan moet de 

zogenoemde uitgebreide m.e.r.-procedure worden doorlopen (de beperkte procedure geldt alleen voor 

milieuvergunningen zonder passende beoordeling). In Afbeelding 2 is de gekoppelde procedure 

weergegeven. De doorlopen en nog te doorlopen stappen wordt in navolgende paragrafen kort toegelicht. 

1.5 BEVOEGD GEZAG & INITIATIEFNEMER 

Voor deze m.e.r.-procedure is de gemeente Werkendam het Bevoegd Gezag en tevens initiatiefnemer. 

Praktisch gezien betekent dit dat het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk is voor 

de voorbereiding van het bestemmingsplan en het gekoppeld hieraan op juiste wijze doorlopen van de 

m.e.r.-procedure en de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt. Bij de vaststelling maakt de 

gemeenteraad gebruik van dit milieueffectrapport (MER) en de reacties en adviezen die worden gegeven 

naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan en het MER. 

1.6 CONSULTATIE OVER DE REIKWIJDTE EN HET DETAILNIVEAU 

De eerste fase van de m.e.r.-procedure stond in het teken van het afbakenen en vaststellen van de beoogde 

aanpak van het op te stellen milieueffectrapport (MER) en de communicatie hierover met de betrokken 

bestuursorganen en andere belanghebbenden. De gemeente Werkendam heeft daartoe de notitie 

‘Reikwijdte en Detailniveau m.e.r. bestemmingsplan Regionaal Bedrijventerrein Werkendam’ opgesteld (6 

maart 2012). 

 

Op 3 mei 2012 is op de infopagina van de gemeente Werkendam een openbare kennisgeving gepubliceerd 

waarin is aangegeven welke procedure de gemeente wenst te volgen. De notitie heeft van 4 mei tot en met 

14 juni 2012 ter inzage gelegen bij het Servicecentrum van het gemeentehuis. Tevens is een 

inloopbijeenkomst gehouden op het gemeentehuis van Werkendam op 31 mei 2012.  
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Afbeelding 2: Uitgebreide m.e.r.-procedure en relatie met procedure bestemmingsplan 

In dezelfde periode heeft de gemeente Werkendam de notitie gebruikt voor de raadpleging van de bij de 

voorbereiding van het bestemmingsplan betrokken organisaties en overheden, te weten: 

§ Samenwerkingsverband RBT (gemeenten Woudrichem en Aalburg). 

§ Staatsbosbeheer. 

§ Provincie Noord-Brabant. 

§ Waterschap Rivierenland. 

§ Commissie voor de milieueffectrapportage. 
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1.7 OPSTELLEN VAN DIT MER EN UW REACTIE HIEROP 

Conform de voorgenomen aanpak zijn de milieuonderzoeken uitgevoerd en is het MER opgesteld. Vanuit 

belanghebbenden zijn geen zienswijzen en reacties gekomen op de voorgenomen aanpak zoals beschreven 

in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

 

Dit MER is in twee stappen opgesteld gekoppeld aan de twee belangrijkste beslismomenten: ten eerste de 

keuze van de voorkeursinrichting uit drie inrichtingsvarianten en ten tweede de uitwerking van deze 

voorkeursinrichting met aanvullende onderzoeken. Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad, mede op basis 

van informatie uit het ‘eerste fase MER’, de voorkeursinrichting van het RBT vastgesteld. Daartoe is op 

basis van het ‘eerste fase MER’ een separate keuzenotitie opgesteld.  

 

De voorkeursinrichting is vervolgens verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en in een 

waterhuishoudkundig plan. Op basis hiervan is een aantal nadere onderzoeken uitgevoerd, waaronder de 

passende beoordeling Natura 2000. 

 

Parallel hieraan is het voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT opgesteld. Het voorontwerp 

bestemmingsplan is, inclusief het eerste fase MER (met de op basis hiervan opgestelde keuzenotitie voor 

de gemeenteraad) en het stedenbouwkundige plan voor vooroverleg naar de betreffende partijen 

verzonden en heeft voor inspraak ter inzage gelegen vanaf vrijdag 17 januari tot en met 31 januari 2014. Er 

zijn zes vooroverleg- en inspraakreacties binnengekomen. 

 

Op basis van de uitgewerkte voorkeursinrichting, de nadere onderzoeken en de vooroverleg- en 

inspraakreacties zijn dit MER en het ontwerp bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT afgerond. In de 

bijlagen bij het ontwerp bestemmingsplan is de Notitie vooroverleg en inspraakreacties opgenomen, 

waarin een beantwoording op alle reacties is opgenomen. Dit MER ligt samen met het ontwerp van het 

bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode is het voor iedereen mogelijk om zienswijzen in te 

dienen op het MER.  

 

Mede op basis van de resultaten van het MER met inachtneming van zienswijzen en adviezen wordt het 

definitieve bestemmingsplan vastgesteld, bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Tegen het 

bestemmingplan kan beroep worden aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan kan worden begonnen met de realisatie van het RBT 

Werkendam. Vanuit de m.e.r.-procedure is het verplicht om de daadwerkelijk optredende milieueffecten 

van de realisatie van het RBT conform het bestemmingsplan te monitoren en te evalueren. 
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2 Het RBT 

2.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft eerst de voorgenomen activiteit en de ontwikkelingen die daarbij voorzien zijn. 

Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 de locatiekeuze van het RBT toegelicht en hoe deze keuze is vastgelegd 

in het provinciale beleid. In paragraaf 2.4 wordt de nut en noodzaak beschreven, met daarbij een toetsing 

aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 

2.2 VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

De voorgenomen activiteit betreft het ontwikkelen van het plangebied tot een Regionaal Bedrijventerrein 

(RBT). Het plangebied betreft 45 hectare bruto en zal gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht. De 

eerste fase zal circa 20 hectare beslaan. Op voorhand zijn alle categorieën en type bedrijvigheid mogelijk 

en biedt het bedrijventerrein in principe ruimte voor bedrijven met een kaveloppervlakte groter dan 

5000m2.  De ontwikkeling van het bedrijventerrein bestaat uit een aantal onderdelen (zie Afbeelding 3): 

§ De ontwikkeling van het bedrijventerrein zelf; 

§ De opwaardering van de Grotewaardweg;  

§ Afhankelijk van de inrichtingsvariant die wordt gekozen: kreekherstel gecombineerd met 

waterberging. 

 

In hoofdstuk 3 worden deze onderdelen nader toegelicht. 

 

 

Afbeelding 3: Onderdelen voorgenomen activiteit 
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2.3 LOCATIEKEUZE 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de locatiekeuze voor het RBT heeft plaatsgevonden. De 

locatieafweging heeft gespeeld in het kader van het streekplan van de provincie Noord-Brabant uit 2002 

en de Structuurvisie plus Land van Heusden en Altena uit 2004 en is daarna in het daaropvolgende beleid 

van provincie en gemeenten overgenomen. 

 

Aanleiding 

De provincie Noord-Brabant heeft in 2002 in het streekplan als beleid geformuleerd dat het vergroten van 

kleine kernen in het landelijk gebied door middel van uitbreiding of de realisatie van nieuwe 

bedrijventerreinen bij die kleine kernen niet langer wenselijk is. Bedrijven die op de huidige locatie uit hun 

jasje groeien, moeten in beginsel verplaatsen naar de stedelijke regio. Hierdoor wordt een onnodige 

aantasting van het buitengebied voorkomen. 

 

Het Land van Heusden en Altena ligt relatief ver verwijderd van de stedelijke regio. Daarom heeft de 

provincie aangegeven dat bij wijze van uitzondering in dit gebied de opvang van eigen bedrijven met een 

ruimtebehoefte boven 5000 m2 nog mogelijk is. Echter, onder voorwaarde dat dit plaatsvindt op een 

Regionaal Bedrijventerrein (RBT) dat door de drie gemeenten gezamenlijk wordt ontwikkeld. Een 

bundeling van bedrijvigheid in een regionaal bedrijventerrein is onder andere vanuit het oogpunt van 

milieu wenselijk, want levert compactheid op, efficiënt ruimtegebruik, bundeling en concentratie van 

verkeersstromen en een beperking van de invloed op het open landschap.  

 

Naast het RBT is het noodzakelijk om op kortere termijn te voorzien in aanvullende ruimte voor bedrijven 

met een behoefte onder 5000 m2. Hiertoe worden de bestaande bedrijventerreinen Rietdijk, Veensesteeg en 

Bruine Kilhaven afgerond. Dit worden ook wel de subregionale bedrijventerreinen genoemd. In de kern 

Werkendam wordt het bedrijventerrein Bruine Kilhaven V op dit moment uitgegeven. Met het RBT samen 

zijn deze subregionale terreinen ondergebracht in het Regionale Ontwikkelings Bedrijf Bedrijventerreinen 

(ROB Bedrijventerreinen). 

 

Structuurvisie plus 2004 

In 2004 is de Structuurvisie plus opgesteld door de gemeenten in het Land van Heusden en Altena 

(Aalburg, Werkendam en Woudrichem) en het waterschap (destijds nog Hoogheemraadschap Alm en 

Biesbosch). In deze visie heeft de locatiekeuze voor het RBT zijn weerslag gekregen. 

 

Bij de keuze voor een locatie zijn, mede uit oogpunt van milieu en in het verlengde van het door de 

provincie gehanteerde bundelingsprincipe, de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

§ Er dient aansluiting gezocht te worden bij bestaande verstedelijkte gebieden. 

§ Er dient aansluiting gezocht te worden bij grotere bedrijvenlocaties. 

§ Een bedrijventerreinontwikkeling dient aan te sluiten op bestaande (regionale) weg- infrastructuur. 

 

In verband met het open niet verstedelijkte karakter van het Land van Heusden en Altena komen de zones 

direct aan weerszijden van de Rijksweg A27 niet als zoekgebied in aanmerking. Het groene karakter aan 

weerzijden van de brug over de Merwede tot de brug over de Maas wordt als kwaliteit ervaren en dient 

behouden te blijven. Het waarborgen van de openheid gaat boven het mogelijkerwijs benutten van het 

bovenregionale transitokarakter van de Rijksweg A27. 

 

Aansluiting bij de meest verstedelijkte noordelijke zone  

Het Land van Heusden en Altena is een heldere landschappelijke en functionele eenheid, ingesloten door 

Waal-Merwede, Bergsche Maas en de Afgedamde Maas. Het Land van Heusden en Altena wordt 
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gekenmerkt door een zonering van noordoost naar zuidwest. Het noordoosten van het gebied is 

kleinschalig en intensief gebruikt en bebouwd. Op de oeverwal van Maas en Merwede rijgen de kernen 

vanaf Werkendam tot Wijk en Aalburg zich aaneen tot een verstedelijkte zone (zie afbeelding 4). Deze 

zone is het meest verstedelijkt in het gebied. De zuidelijke oeverwal is ook verstedelijkt, maar in veel 

mindere mate. De kernen liggen hier veel meer geïsoleerd in het open landschap. Het middengebied 

wordt beheerst door de open ruimte, de landbouw, vrij liggende kernen en de natuur. 

De basis voor de regionale oplossing voor bedrijvigheid is bundeling in de meest verstedelijkte noordelijke 

zone zodat in de rest van het gebied de rust en openheid maximaal behouden blijven.  

 

 

Afbeelding 4: Verstedelijking (rood) in het land van Heusden en Altena (bron: Structuurvisie plus Land van Heusden 

en Altena) 

Aansluiting bij de kern Werkendam met het grootste areaal aan bedrijventerrein 

De beoogde omvang van het regionale bedrijventerrein (totaal 45 ha bruto) sluit het beste aan bij de schaal 

en aard van het bestaande bedrijventerrein in de kern Werkendam (ca. 60 hectare Bruine Kilhaven I t/m 

V). De bestaande bedrijventerreinen in de gemeenten Woudrichem en Aalburg, respectievelijk de 

Veensesteeg en de Rietdijk, zijn kleinschaliger. Bij deze terreinen is als afronding nog enige groei denkbaar 

maar niet in de maat en schaal van het RBT. Alle terreinen liggen overigens in de nabijheid van een Natura 

2000 gebied en zijn dus wat dat betreft niet onderscheidend. Het RBT ligt nabij de Biesbosch. Bij de 

Rietdijk en Veensesteeg gaat het om het Pompveld (onderdeel van Natura 2000 gebied  Loevestein, 

Pompveld en Kornse Boezem). Er wordt dus aangesloten bij de kern met het grootst areaal bestaand 

bedrijventerrein. Dit bestaande bedrijventerrein wordt door middel van een dijk, een weg, groen en water 

afgescheiden van de woonkern van Werkendam.  

 

Aansluiting op bestaande (regionale) weg-infrastructuur 

Het bedrijvengebied te Werkendam ligt op zeer korte afstand van de Rijksweg A27 en wordt ontsloten 

door de (op te waarderen) Grotewaardweg. Daarmee sluit het gebied goed aan op bestaande 

infrastructuur. De bedrijvengebieden in Woudrichem en Aalburg liggen op grotere afstand van de 

Rijksweg A27.  

 

Besluitvorming 

Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten hebben de drie raden van de gemeenten Aalburg, 

Werkendam en Woudrichem en het bestuur van het Waterschap een keuze gemaakt voor de locatie 

aansluitend aan het bedrijvengebied Bruine Kilhaven in Werkendam. Deze locatie voor het RBT is 

opgenomen in de Structuurvisie plus bij besluit van september 2004. Bij de totstandkoming van de 

Structuurvisie plus is ook de provincie nauw betrokken geweest. In het Uitwerkingsplan Wonen en 
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Werken Land van Heusden en Altena van de provincie Noord-Brabant hebben Provinciale Staten 

ingestemd met de locatie en deze locatie overgenomen. In het huidige ruimtelijke beleid van de gemeenten 

en de provincie, zijnde de intergemeentelijke Structuurvisie Land van Heusden en Altena (vastgesteld 25 

juni 2013) en de Verordening Ruimte uit 2014 (gekoppeld aan de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening uit 2014), is de locatie van het RBT in lijn met het voorgaande beleid opgenomen.  

 

De precieze begrenzing van het RBT op de vastgestelde locatie heeft plaats gevonden op basis van de 

vigerende grondpositie van de gemeente Werkendam (de beoogde gronden voor het RBT zijn in bezit van 

de gemeente Werkendam). Het verwerven van aangrenzende gronden op de vastgestelde locatie is binnen 

de financiële randvoorwaarden van het RBT (gebaseerd op een gezonde exploitatie) niet mogelijk. De 

locatie zoals weergegeven in figuur 3 vormt daarom het vertrekpunt voor de ontwikkeling van het RBT. In 

dit MER zijn voor deze locatie de kansen en randvoorwaarden uit oogpunt van milieu nader onderzocht. 

 

Aanleg derde haven Werkendam en extra uitbreiding bedrijvigheid 

In de Structuurvisie plus van 2004 is naast de locatie voor het RBT, westelijk aan het Steurgat, een 

mogelijke locatie voor een derde haven aangeduid. Het is echter momenteel nog ongewis of deze locatie 

voor de realisatie van een derde haven in aanmerking komt. Uit een onderzoek van SPB (Nut en 

Noodzaak van een 3e binnenhaven in Werkendam, Stichting Projecten Binnenvaart) uit 2012 blijkt dat het 

nut en de noodzaak van een nieuwe derde haven op korte termijn niet aan de orde is, maar dat er kansen 

liggen als de economie aantrekt rond 2018. Om hier al wel op voor te sorteren is gestart met een globale 

visievorming via een ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek. Uit dat ruimtelijk haalbaarheidsonderzoek volgt 

nog geen besluitvorming. Het is een ruimtelijke verkenning om te bezien of de locatie in aanmerking komt 

voor nadere uitwerking op het moment dat de noodzaak aanwezig is en financiering mogelijk blijkt.  

 

Er zijn drie mogelijke uitbreidingsrichtingen onderzocht, de omgeving Steurgat (circa een kilometer ten 

westen van het RBT), de omgeving bedrijventerrein Bandijk en de omgeving Werkendam Noordoost 

(gebied tussen Werkendam en Sleeuwijk). Voor alle zoekrichtingen geldt dat de gemeente Werkendam 

een derde haven niet zelfstandig kan realiseren vanwege de enorme investeringen die ermee gepaard 

gaan. In dit kader is ook het Deltaprogramma van belang. Binnen het grondgebied van de gemeente 

Werkendam is het waarschijnlijk dat er vanuit het Deltaprogramma ingrijpende maatregelen moeten 

worden getroffen. Onderzocht is in hoeverre het mogelijk is een havenontwikkeling mee te koppelen. 

Meekoppelen is vooral denkbaar op het moment dat de maatregel grote waterstand verlagende effecten 

heeft. De zoekrichtingen Steurgat en bedrijventerrein Bandijk hebben beperkte waterstand verlagende 

effecten terwijl de kosten erg hoog zijn. De kans dat deze zoekrichtingen in het kader van het 

Deltaprogramma als voorkeursalternatief worden voorgedragen is zeer klein. Dit geldt dan tevens voor de 

meekoppelkans van een haven. De maatregelen die kansrijk zijn aan de noordoostzijde hebben een groot 

waterstand verlagend effect door een mogelijke dijkverlegging. De gemeenteraad heeft in het kader van de 

consultatie die heeft plaatsgevonden voor vorming van de voorkeusstrategie vanuit het Deltaprogramma 

Rivieren het standpunt ingenomen dat een dikverlegging ongewenst is en dat een haven aan de Noord-

oostzijde tussen Werkendam en Sleeuwijk niet aan de orde kan zijn. 

 

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de twee resterende zoekrichtingen. Maar dat gebeurt 

samen met een onderzoek naar herstructeringsmogelijkheden binnen het bestaande havengebied. De 

verwachting is daar dat een project kan worden gedefinieerd waardoor bedrijven voor een bepaalde 

periode uit de voeten zouden kunnen als realisatie mogelijk blijkt. Een derde haven is op korte termijn dan 

ook niet aan de orde. Gelet hierop is het niet zinvol met plannen voor een derde haven in de zoekrichting 

Steurgat rekening te houden in het MER. 
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2.4 NUT EN NOODZAAK 

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

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

ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten 

motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de regio, de beschikbare ruimte binnen het bestaande 

stedelijke gebied en een multimodale ontsluiting. De ladder kent de volgende drie stappen: 

1. Behoefte: voorziet de voorgenomen stedelijke ontwikkeling in een actuele, regionale (kwantitatieve of 

kwalitatieve) behoefte waarin nog niet elders in de regio is voorzien? Gebruik de al voor de functie 

beschikbare ruimte (evt. door herstructurering); 

2. Binnen of buiten stedelijk: indien er sprake is van een actuele regionale behoefte, dan moet worden 

beoordeeld of deze in bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden gerealiseerd, 

eventueel door benutting van beschikbare gronden, herontwikkeling of transformatie van bestaande 

locaties. 

3. Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten: indien gekozen moet worden voor een locatie buiten het 

stedelijke gebied, dan gaat de voorkeur uit naar een plek die (in de toekomst) bereikbaar is via 

verschillende vervoerswijzen. 

Navolgend is beschreven in hoeverre de ontwikkeling van RBT bijdraagt aan de stappen in de 

duurzaamheidsladder  

 

Stap 1: Extra benodigde ruimte in verband met regionale behoefte 

Om het nut en de noodzaak van het RBT nader inzichtelijk te maken is door de Stec Groep BV een 

marktonderzoek (augustus 2012) uitgevoerd. In dit marktonderzoek is de vraag naar nieuw 

bedrijventerrein van bedrijven van buiten de regio expliciet buiten beschouwing gelaten. Dit is gedaan 

omdat het terrein primair bedoeld is voor de opvang van bestaande bedrijven in het Land van Heusden en 

Altena, ook al mag er een zekere vraag van buiten de regio verwacht worden. 

 

Uit het marktonderzoek blijkt dat de totale marktvraag naar nieuw bedrijventerrein in het Land van 

Heusden en Altena tot en met 2025 op 35 tot 46 hectare ligt. Dit komt neer op een vraag van ongeveer 2,5 

tot 3,5 hectare per jaar. Hiervan wordt circa 50 tot 60% op het RBT geaccommodeerd (opvang van 

regionale bedrijven met een ruimtebehoefte boven 5000 m2) en de rest op de subregionale 

bedrijventerreinen. Dit komt voor het RBT neer op een omvang tussen 17,5 tot 27,5 hectare tot 2025. Ook 

voor de periode na 2025 is op basis van een extrapolatie van de gemaakte berekeningen de geïndiceerde 

verwachte totale vraag in beeld gebracht. Voor het gehele Land van Heusden en Altena komt de vraag 

dan uit op 11 tot 18 hectare. Hiervan kan 50 tot 60% aan het RBT worden toegerekend waardoor de vraag 

na 2025 hier uitkomt op 6 tot 10 hectare.  

 

Als gevolg van de dalende markvraag door de huidige neergaande conjunctuur bedraagt het 

uitgiftetempo in het Land van Heusden en Altena van de laatste 5 jaar (2007 – 2011) 1,8 hectare per jaar. 

Bezien voor de laatste 10 jaar (2001 – 2011) is dat 2,6 hectare per jaar. Dit heeft tot gevolg dat de 

aanvankelijke voorziene uitgifte tot 2025 over een langere periode dient te worden uitgesmeerd uitgaande 

van de huidige lage conjunctuur.  

 

De omvang van het totale terrein bedraagt circa 45 hectare bruto. Uitgangspunt is fasering van dit totaal in 

twee bestemmingsplannen. Het eerste bestemmingsplan dat wordt voorbereid, behelst een bruto omvang 

van 20 hectare. Die oppervlakte is voorzien gedurende de looptijd van het bestemmingsplan (10 jaar). De 

planning is dat het bestemmingsplan eind 2014 wordt vastgesteld. Een uitgiftetempo rekening houdend 

met de neergaande conjunctuur rechtvaardigt de omvang van bruto 20 hectare voor de komende 10 jaar. 



 

 

 

 

  

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 
Land van Heusden en Altena  

36 
 

ARCADIS 076967920:0.24 - Definitief 

 

     

De dimensionering van het terrein is daarmee in overeenstemming met een reële behoefteraming. De 

actuele en toekomstige marktvraag blijft gemonitord worden. 

 

In mei 2014 heeft Deloitte een rapportage 'Analyse grondexploitatie ROB Land van Heusden en Altena' 

opgesteld, waarin onder andere de aannemelijkheid en onderbouwing van de grondexploitatie-

berekeningen voor RBT en de daarbij behorende risicoanalyse is geanalyseerd. Geconcludeerd is dat de 

'value drivers' Programma, Planning van de afzet en Prijs van de kavels, zijn onderbouwd met 

marktonderzoeken. Ook de kostenkant en de gehanteerde parameters van de grondexploitatie zijn 

onderbouwd waarbij eventuele afwijkingen voldoende zijn toegelicht of verklaard door het ROB. De 

onderbouwing van de grondexploitatie is dan ook aannemelijk geacht en de gehanteerde ramingen sluiten 

hierop aan. 

 

Inmiddels hebben diverse bedrijven zich gemeld voor een perceel op het RBT. Hieronder 

een overzicht van het aantal ingeschreven bedrijven per mei 2014: 

§ 2 transportbedrijven; 

§ 5 productiebedrijven; 

§ 2 handelsbedrijven; 

§ 2 dienstverleningsbedrijven. 

 

Stap 2: Afweging binnen en/of buiten stedelijk 

Het regionale bedrijventerrein is bedoeld is voor de grotere en zwaardere bedrijven (> 5.000 m2) waarvoor 

in het bestaand stedelijk gebied nauwelijks beschikbare locaties zijn. 

 

Stec groep BV en ARCADIS hebben op 21 maart 2011 in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij NV (BOM) en de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena een 

herstructureringsprogramma opgesteld voor bedrijventerreinen in het Land van Heusden en Altena.  

Dit programma vloeit voort uit een samenwerkingsovereenkomst (SOK) die de gemeenten met de 

BOM/BHB (Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen) op 10 mei 2010 hebben 

gesloten. In deze SOK zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijk op te pakken herstructureringsopgave 

en de oprichting van een herstructureringsfonds. Na een selectie is de planvorming voor 3 

herstructureringsprojecten opgepakt. Deze projecten zijn gelegen op de bedrijventerreinen:  

§ Bagijnhof te Veen: Herinrichting en uitgifte nieuwe bedrijfskavels. Te realiseren in 2013;  

§ Rietdijk te Giessen: Reactivering braakliggende kavels. Gestart in 2012;  

§ Beatrixhaven/Biesboschhaven te Werkendam: Bevordering watergebonden bedrijvigheid. Lopend 

(2012-2014). 

 

Belangrijke conclusie van het onderzoek naar de herstructureringsopgave is dat deze beperkt is. Het 

accent in de herstructureringsopgave ligt op kleinschalige ‘facelifts’ en lichte revitaliseringen in de 

openbare ruimte om zo het gros van de terreinen weer richting het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen.  

Binnen de bestaande terreinen kan de benodigde ruimtevraag waartoe het RBT wordt opgericht (kavels > 

5000m2) niet worden gevonden. Nu blijkt dat herstructurering en verhoging van de ruimteproductiviteit 

van bestaande bedrijventerreinen niet voldoet aan de ruimtevraag voor het RBT is gekozen voor een 

locatie die aansluit op verstedelijkt gebied en bestaande grotere bedrijvenlocaties. 

 

Stap 3: Bereikbaarheid met meerdere modaliteiten 

De locatie van het RBT is bereikbaar met auto en fiets. De ontsluiting van autoverkeer vindt voornamelijk 

plaats via de Grotewaardweg en De Dijkgraaf den Dekkerweg naar de A27. De wens bestaat om in de 

toekomst een pendelbus te laten rijden tussen RBT en het transferium ‘de Tol’ tussen Werkendam en 

Sleeuwijk. In een latere fase zal worden bekeken of dit ook haalbaar is. 



 

 

  

 

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 

Land van Heusden en Altena 

 
076967920:0.24 - Definitief ARCADIS 

 
37 

     

3 Inrichting RBT 

3.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk beschrijft de alternatieve inrichtingsvarianten voor het RBT en de totstandkoming daarvan 

(paragraaf 3.2.). Vervolgens wordt het ontwerp voor het kreekherstel dat onderdeel is van één van de 

inrichtingsvarianten toegelicht (paragraaf 3.3) en wordt de opwaardering van de Grotewaardweg 

beschreven (paragraaf 3.4). Paragraaf 3.5 geeft ten slotte aan welk type bedrijvigheid en welke 

verkeersintensiteiten uitgangspunt vormen voor de beoordeling van de inrichtingsvarianten.  

3.2 INRICHTINGSVARIANTEN 

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkeling van inrichtingsvarianten voor het RBT zoals deze ten tijde van 

het opstellen van de notitie reikwijdte en detailniveau heeft plaats gevonden. De ontwikkeling van de 

inrichtingsvarianten is gestart met het opstellen van een visie op het gebied en de hierin aanwezige 

waarden en functies. Vervolgens zijn enerzijds de uitgangspunten voor de planvorming vastgelegd zodat 

minimaal wordt voldaan aan de doelstelling van het RBT en aan de wet- en regelgeving die is gekoppeld 

aan de aanwezige waarden en functies. Anderzijds zijn de ontwerpvariabelen (bouwstenen) in beeld 

gebracht waarmee de kansen voor het RBT in samenhang met de kwaliteiten van het gebied optimaal 

kunnen worden benut. Door slimme combinaties van bouwstenen zijn ten slotte drie onderscheidende 

inrichtingsvarianten samengesteld die de beschikbare ruimte voor de besluitvorming over het 

bestemmingsplan inzichtelijk maken waardoor er dus ook wat te kiezen valt.  

 

De ontwikkeling van de inrichtingsvarianten wordt in de navolgende paragrafen in vijf stappen 

beschreven: 

1. Beschrijving van de relevante gebiedskenmerken;  

2. Analyse van beschikbaar eerder onderzoek; 

3. De uitgangspunten voor het RBT; 

4. De ontwerpvariabelen voor het RBT;  

5. Beschrijving van de drie inrichtingsvarianten. 

3.2.1 BESCHRIJVING RELEVANTE GEBIEDSKENMERKEN 

De meest relevante gebiedskenmerken met het oog op de ontwikkeling van de inrichtingsvarianten zijn: 

§ Het belangrijkste kenmerk van het gebied is openheid. De killen en de ruimte daartussen vormen de 

grootste ruimtelijke eenheden. De locatie bevindt zich precies in de open ruimte tussen twee killen (zie 

Afbeelding 5).  

§ De oorspronkelijk landelijke bebouwing bestaat uit boerderijen en forten. Beiden hebben de ruimtelijke 

karakteristiek van eilanden in het open landschap. Vooral de agrarische eilanden kennen over het 

algemeen een stevige erfbeplanting.  
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Afbeelding 5: RBT in de killenstructuur 

 

§ De locatie zelf bestaat hoofdzakelijk uit open landbouwgebied. Het gebied is begrensd door greppels 

en sloten en één sloot loopt door het plangebied. Aan de noord- en oostkant van het plangebied liggen 

verharde wegen met een aantal hoge populieren: Weerenweg en Grotewaardweg. Aan de zuidkant en 

westkant van het gebied liggen schouwpaden langs de watergangen. Aan de oostkant van het gebied 

ligt aan de Grotewaardweg een boerderij. Op het terrein staat een woonhuis en een aantal schuren, 

omringd door begroeiing van bomen en struwelen.  

§ Aan de noordzijde ligt de locatie tegen het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven aan, aan de 

zuidzijde van de kern Werkendam. Dit is een dichtbebouwd gebied met buiten de wegen nauwelijks 

openbare ruimte, geen bomen en minimale hoeveelheid oppervlaktewater. Het bedrijventerrein is 

fasegewijs ontwikkeld (fase I tot en met V) zonder totaalontwerp.  

§ De locatie ligt in de Oostwaard van de Biesbosch. Het karakter van de Biesbosch is nog goed zichtbaar 

dankzij de relicten van twee grote kreken: de Bruine Kil ten westen van het RBT en de Bakkerskil ten 

oosten van het RBT. Beide voormalige kreken lopen tot aan de dorpsrand van Werkendam en vallen 

op door hun bosrijke vegetatie. De zone tussen de kreken is een open landbouwgebied tot aan de 

bebouwde kern van Werkendam(zie Afbeelding 6). 

§ Het plangebied en haar omgeving vormt het zuidelijkste deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

(NHW). Een landschap dat zich kenmerkt door de openheid van schoots- en inundatievelden, 

watergangen, wegen, militaire bouwwerken als forten en de samenhang hiertussen. Meest herkenbaar 

zijn de in de omgeving van het plangebied gelegen forten: Fort Steurgat (ten westen) en Werk aan de 

Bakkerskil (ten oosten). De NHW is Nationaal Landschap en voorgedragen voor de status van 

werelderfgoed.  
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Afbeelding 6: Openheid, zichten en groene wanden als kwaliteiten 

3.2.2  ANALYSE EERDER ONDERZOEK 

Werkatelier water en ruimte 

In december 2010 en januari 2011 is een wateratelier georganiseerd met betrekking tot het RBT waaraan 

het Waterschap Rivierenland en de gemeente Werkendam hebben deelgenomen onder begeleiding van 

Plan + Proces Advies en Robbert de Koning landschapsarchitecten BNT. De essentie van een wateratelier 

is dat rond een concrete opgave in een concreet gebied waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars samen 

opgaven verkennen en daarvoor oplossingsrichtingen vinden en uitwerken. De voornaamste uitkomsten 

van het atelier zijn gepresenteerd in het werkschrift ‘Water en kreken, werkschrift water & ruimte atelier 

Werkendam’ (maart 2011). 

  

Aangezien het RBT bovenstrooms in het afwateringsgebied ligt, is water vasthouden een zinvolle 

strategie. Uitgangspunt voor de verkenning van de oplossingsrichtingen in het werkschrift destijds was 

dat er ongeveer 4,6 hectare waterberging voor de ontwikkeling van het RBT nodig is. Deze opgave is 

destijds globaal bepaald op basis van normen voor nieuw stedelijk gebied; achterstand wegwerken van 

bestaand stedelijk gebied is niet nodig. Deze opgave is afhankelijk van het aandeel verhard oppervlak en 

kan mogelijk minder worden door individuele en collectieve oplossingen zoals groene daken (inmiddels is 

bij meer nauwkeurigere berekeningen gebleken dat de wateropgave voor het RBT ruim 5 hectare is, maar 

dat is niet van invloed op de tijdens het werkatelier getrokken conclusies). Midden door het gebied van 

het RBT ligt volgens bestaande kaarten een zandbaan in de ondiepe ondergrond; deze zandbaan kan 

zorgen voor extra kweldruk bij hoge rivierwaterstanden. Door vergraving van deze zandbaan kan de 

kweldruk en daarmee het waterbezwaar dan toenemen. Inmiddels is uit boringen gebleken dat er ter 

plaatse van het RBT geen duidelijk herkenbare zandbaan in de ondergrond aanwezig is, maar dat er over 

het gehele terrein wel een zandige laag in de ondiepe ondergrond aanwezig is. 
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De wateropgave kan zodanig worden ingezet dat sprake is van: 

§ Vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van het RBT zelf door waterberging binnen de grenzen van het 

RBT. 

§ Vergroting van de kwaliteit van de omgeving van het RBT door waterberging buiten de grenzen van 

het RBT. 

 

Voor vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van het RBT zelf worden in het werkschrift vier verschillende 

opties gegeven begeleid door een aantal schetsen: 

§ Water om een structuur te versterken. 

§ Water als rand om het RBT. 

§ Individuele waterberging door bedrijven in plaats van collectief georganiseerd. 

§ Water als icoon. 

 

Essentie van de oplossing waarbij de kwaliteit van de omgeving wordt vergroot door middel van de 

wateropgave is het betrekken van de benedenstrooms gelegen Bruine Kil bij het peilgebied van het RBT: 

§ Verbreding van de kreek (circa 15 meter bij de volledige wateropgave).  

§ Aanleg van natuurvriendelijke (riet)oevers (circa 30 meter bij de volledige wateropgave). 

§ Verhoging van het peil in de kreek tot aan het peil van het RBT door verplaatsing van de stuw (circa 

0,45 meter bij de volledige wateropgave). 

§ Eventueel het naar het noorden doortrekken van de Bruine Kil tot aan de Draepkilweg zodat het 

inlaatwater vanuit het Steurgat niet meer langs het bestaande bedrijventerrein hoeft te lopen wat de 

kans op wateroverlast daar verkleint. 

 

Door deze maatregelen buiten het RBT worden de natuur-, landschap- en recreatiewaarde vergroot. Het 

versterkt het karakter van het gebied als onderdeel van de Biesbosch. Het ontwerp voor waterberging 

gecombineerd met het kreekherstel van de Bruine Kil wordt verder toegelicht in paragraaf 3.3.  

 

Voortoets Natura 2000 

 In de omgeving van het toekomstige RBT komen verschillende beschermde natuurwaarden in het kader 

van de Natuurbeschermingswet voor die onderdeel zijn van het Natura 2000-gebied Biesbosch. Door 

middel van een voortoets is een eerste onderzoek uitgevoerd naar de (mogelijke) effecten van de 

ontwikkeling van het RBT op kwalificerende natuurwaarden (ARCADIS, 2011). Voor veel kwalificerende 

waarden zijn effecten uit te sluiten. Maar voor een aantal kwalificerende waarden waren significante 

effecten op voorhand niet uit te sluiten: 

§ Voor diverse habitattypen waren permanente effecten als gevolg van een toename van de 

stikstofdepositie nog niet uit te sluiten. Deze toename van de stikstofdepositie kan ontstaan door de 

verkeer aantrekkende werking van het RBT en de uitstoot van bedrijven die zich mogelijk vestigen op 

het RBT. Deze mogelijke effecten zijn het gevolg van de aard van het RBT en kunnen niet worden 

voorkomen met inrichtingsmaatregelen. 

§ Voor de Meervleermuis waren tijdelijke en permanente effecten als gevolg van de uitstraling van 

verlichting van het RBT naar het Natura 2000 gebied nog niet uit te sluiten.  
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In de voortoets wordt een aantal concrete inrichtingsmaatregelen voorgesteld om de effecten op 

natuurwaarden in de omgeving te voorkomen en/of kansen voor natuur te benutten: 

§ Verstoring van in het bijzonder vleermuizen is te voorkomen door verlichting langs de randen te 

beperken. Dit geldt in het bijzonder aan de grens met Natura 2000, omdat de bosstrook daar een 

mogelijke vluchtroute vormt. Naast de keuze voor het type verlichting is dit mogelijk door: 

− In de zuidwesthoek geen bedrijven te vestigen of geen bedrijven te vestigen met veel uitstraling van 

licht; 

− Bedrijven dusdanig te positioneren dat de slecht verlichte achterzijde aan de kant van Natura 2000 

komt. 

§ Met een groene zone (bijvoorbeeld een bomenrij) is het mogelijk om vleermuizen langs het plangebied 

te leiden. Dit leidt tot een verbetering ten aanzien van de huidige situatie, zie Afbeelding 7). Inrichting 

van het terrein biedt kansen om bestaande vleermuisroutes met elkaar te verbinden. Hiermee draagt 

inrichting van het RBT zelf bij aan het versterken van de instandhoudingsdoelstelling voor de 

vleermuizen. De verbinding tussen de kraamkolonie in Werkendam en de Biesbosch neemt daarmee 

toe. 

§ Het is mogelijk op het terrein een vijver of poel te ontwikkelen die een deel van de aanwezige lokale 

kwel vangt. De hoge waterkwaliteit van kwel biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van 

leefgebieden van bijzondere soorten en vegetaties.  

Een verbinding met de huidige sloten leidt tot een vergroting van het leefgebied van bijvoorbeeld 

kwalificerende vissoorten. Bij voorkeur heeft het water een natuurlijke oever (langzaam aflopend) 

waar opgaande vegetatie (ruigte of rietmoeras) zich kan ontwikkelen. 

  

 

Afbeelding 7 Bestaande (blauw) en nieuwe (groen) mogelijkheden voor vleermuisroutes rond het plangebied (oranje 

lijn) 

 

In navolgend tekstkader zijn de voordelen van natuurontwikkeling op een bedrijventerrein als het RBT in 

algemene zin beschreven. 
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Voordelen van de ontwikkeling van natuur op een bedrijventerrein (Bouwmeester, 2010) 

§ Het hoeft niet ten koste te gaan van netto uitgeefbare ruimte, flexibiliteit of geld. Openbare ruimte, 

platte daken en braakliggende terreinen kunnen efficiënt benut worden. 

§ Ontwikkeling van natuur vergroot in veel gevallen het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkeling 

van het bedrijven terrein. 

§ Groen in de vorm van bijvoorbeeld bomen en struiken, maar mogelijk ook poelen en moerassen met 

een meer ruige vegetatie vormt aankleding van openbare ruimte en daarmee een visitekaartje voor 

een bedrijf. In deze vorm straalt het groen zorg voor kwaliteit en duurzaamheid uit. 

§ Door het groen op het RBT en de Biesbosch bereikbaar te maken door aanleggen van fietsroutes en 

wandelpaden, komt een verbinding met Werkendam tot stand en dit heeft positieve effecten voor 

dienstverlenende bedrijven en kantoren. 

§ Natuurontwikkeling levert voordelen op voor de benodigde vergunningen en ontheffingen in het 

kader van de natuurwetgeving. 

 

Quick scan Flora- en faunawet en EHS 

In het plangebied van het RBT komen mogelijk beschermde plant- en diersoorten voor (Flora – en 

faunawet). Verder grenst het plangebied aan gebieden aangemeld in het kader van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Door middel van een quick scan is een eerste toetsing uitgevoerd naar de effecten 

op beschermde natuurwaarden en is het (eventuele) vervolgtraject en bijbehorende maatregelen 

beschreven. Er worden (mogelijke) effecten voorzien op natuurwaarden die kwalificeren in het kader van 

de Flora- en faunawet en/of EHS en die binnen de beïnvloedzone van het initiatief liggen. In de quick scan 

wordt een aantal concrete inrichtingsmaatregelen voorgesteld om de effecten op natuurwaarden in de 

omgeving te voorkomen en/of kansen voor natuur te benutten. Dit komt overeen met de maatregelen 

zoals ook beschreven in de voortoets (zie de vorige paragraaf). 

  

Ten behoeve van de beoogde ontsluiting van het RBT is een verbreding van de Grotewaardweg nodig. Dit 

leidt tot ruimtebeslag op de EHS: een smalle strook op delen die in het Natuurbeheerplan (2011) zijn 

aangemerkt als “nog om te vormen naar natuur”, “bron en beek” en “vochtig bos met productie” (zie 

Afbeelding 8). Op delen die zijn aangemerkt als “haagbeuken- en essenbos” vindt geen ruimtebeslag 

plaats. Het ruimtebeslag is 1.054 m2.  
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Afbeelding 8 Delen van de EHS waar ruimtebeslag op is voorzien als gevolg van verbreding van de Grotewaardweg.  

Bruin: Vochtig bos met productie (N16.02) Roze: nog om te vormen naar natuur (N00.01) Blauw: beek en bron (N03.01) 

Groen: Haagbeuken- en essenbos ( N14.03) Bron: Kaart Natuurbeheerplan 2011    

3.2.3  UITGANGSPUNTEN RBT 

Bij de ontwikkeling en beoordeling van de inrichtingsvarianten is een aantal uitgangspunten gehanteerd. 

Deze volgen deels uit vigerend beleid en vigerende regelgeving;  in hoofdstuk 6 is een overzicht gegeven 

van voor de ontwikkeling van het RBT relevant beleid en relevante regelgeving. In vergelijking met de 

notitie reikwijdte en detailniveau zijn de uitgangspunten in dit MER beperkt geactualiseerd. Belangrijkste 

wijzigingen zijn dat de mogelijkheid om één van de twee routes voor de ontsluiting van het bestaand 

bedrijventerrein af te sluiten (Dijkgraaf den Dekkerweg/Bolstrastraat) en deels te laten lopen via het RBT is 

afgevallen en dat geluidzone plichtige bedrijven wel worden toegestaan (er is dus sprake van een 

gezoneerd terrein). Deze wijzigingen zijn echter niet van invloed op de ontwikkelde inrichtingsvarianten. 

De uitgangspunten voor het RBT zijn: 

1. Locatie bedrijventerrein ten zuiden van het huidig bedrijventerrein Bruine Kilhaven. 

2. Omvang bedrijventerrein is 45 hectare bruto. 

3. Bedrijven uit de milieucategorie 2 tot en met 5 kunnen op het bedrijventerrein gevestigd worden, 

inclusief geluidzone plichtige bedrijven. Op voorhand zal er geen sprake zijn van clustering. 

4. Eerste fase is 20 hectare bruto en moet een landschappelijk ingepaste eindfase kunnen zijn. 

5. Kaveloppervlak: vanaf 5.000 m2; variatie en flexibiliteit mogelijk. Diepte van de bedrijfskavels is circa 

150 meter, aan de randen van het bedrijventerrein is de diepte circa 75 meter. Indien geen gronden 

meer beschikbaar zijn op de subregionale bedrijventerreinen zijn ook kleinere kavels van minder dan 

5.000 m2 mogelijk. 

6. Profielbreedte ontsluitingswegen inclusief bermen bedraagt minimaal 16 meter op het 

bedrijventerrein. 

7. Hoofdontsluiting aan de oostzijde (route naar bestaand bedrijventerrein geeft al te veel hinder); niet 

onnodig ver zuidelijk aansluiten op Grotewaardweg. 

8. Ontsluiting aan noordzijde mogelijk maken en aan de westzijde niet onmogelijk maken.  
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9. Langzaam verkeer richting Werkendam (woon-werk) en recreatie (pontje Steurgat) niet onmogelijk 

maken. Deze route dient sociaal veilig en landschappelijk aantrekkelijk te zijn. 

10. Nationaal landschap: provincie eist dat ontwikkeling van bedrijventerrein gepaard gaat met een 

kwaliteitsimpuls. Belangrijk kenmerk van het huidige landschap is openheid. Er dient ruimte te 

blijven bestaan tussen het toekomstige RBT en de zone met de Bruine Kil zodat een doorzicht langs 

het RBT naar en vanaf Werkendam mogelijk blijft. 

11. Waterberging is noodzakelijk (door het Waterschap Rivierenland recent becijferd op ruim 5 hectare), 

evenals voldoende waterafvoer en –beheer.  

12. Infiltratie is geen optie, lozen op watergangen is noodzakelijk. Er wordt uitgegaan van 1 waterpeil 

voor de locatie en directe omgeving, waardoor bestaande sloten kunnen worden verbreed. 

Waterafvoer van het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven verloopt via de watergang aan de 

westzijde van het plangebied. Uit van het Waterschap Rivierenland verkregen informatie (memo van 

23 februari 2012) blijkt dat voor de afvoer van al het water uit het RBT (zonder berging op het RBT) 

via deze watergang een verbreding nodig is tot 13 meter op de waterlijn. 

13. Beleid Waterschap is grondwaterneutraal bouwen. Hierbij is de huidige waterstand uitgangspunt, 

geen grondwaterstijging door het vergraven van de afdekkende laag op de mogelijk aanwezige 

zandbaan. Inmiddels is uit boringen gebleken dat er ter plaatse van het RBT geen duidelijk 

herkenbare zandbaan in de ondergrond aanwezig is, maar dat over de gehele oppervlakte van het 

RBT wel een zandige laag in de ondiepe ondergrond aanwezig is. Grondwaterneutraal betekent in 

principe ook dat de grondwaterstand niet mag dalen en dat er geen invloed mag zijn op de 

grondwaterstanden in de omgeving. Bij vergraven van de afdekkende laag mag de eventuele extra 

aanvoer van kwel dus niet zonder meer versneld afgevoerd worden naar buiten het plangebied. 

14. Ruimtebeslag op EHS wordt gecompenseerd (ruimtebeslag is 1.054 m2). 

15. Route vleermuizen: ‘donkere’ vliegroute realiseren (ecologische verbinding Bruine Kil – Bakkerskil 

gewenst). 

16. Verstoring Natura 2000 voorkomen aan zuidwestzijde, vooral licht kan daarbij relevant zijn. Er dient 

ruimte te blijven bestaan tussen het toekomstige RBT en de zone met de Bruine Kil. 

17. Groene en blauwe opgave openbaar, niet particulier per kavel. 

18. Parkmanagement, deels dwingend en deels keuzevrijheid. 

19. Sloop bestaande boerderij: pand is van onvoldoende kwaliteit waardoor behoud onvoldoende 

meerwaarde heeft. 

20. Mogelijkheid tot logische doorontwikkeling bedrijventerrein westzijde moet blijven bestaan. 

21. Iedere zijde die aan het buitengebied grenst, dient een landschappelijke inpassing te krijgen.  

22. Maximaliseren uitgeefbare gronden binnen bovenstaande uitgangspunten. 

3.2.4 ONTWERPVARIABELEN RBT (BOUWSTENEN) 

De belangrijkste ontwerpvariabelen (bouwstenen) waarmee de kansen voor het RBT in samenhang met de 

kwaliteiten van het gebied optimaal kunnen worden benut hebben betrekking op: 

§ De locatie van de waterberging: intern of extern. 

§ De locatie van de bundeling van de groen/blauwe structuur: west & noord, zuid & oost of centraal.  

§ De wijze van inpassing door vormgeving van de landschapsranden: de inpassingsprincipes 

manifestatie, camouflage, integratie.  

§ De kavelontsluiting via de interne wegenstructuur: dubbelzijdig of enkelzijdig. 
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De locatie van de waterberging: intern of extern 

Externe waterberging door kreekherstel 

De Bruine Kil krijgt een verbrede oeverzone. Waterberging voor het RBT vindt volledig plaats in de Bruine 

Kil. De watergangen op het RBT hebben slechts een water afvoerende functie. Dit heeft een aantal 

voordelen: 

§ Een kwaliteitsimpuls voor het Nationaal landschap met recreatieve potenties. 

§ Een kwaliteitsimpuls voor de natuur in en rond de kreek. 

§ Meer uitgeefbaar terrein op het RBT door externe waterberging.  

§ Invulling visie en beleid kreekherstel Waterschap. 

 

In paragraaf 3.3 wordt de uitwerking van het ontwerp voor kreekherstel nader toegelicht. Kreekherstel 

heeft voor de landbouw naar verwachting vooral een positief effect door het tegengaan van verdroging 

tijdens droge perioden. Het Waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer zijn betrokken geweest bij het 

ontwerpproces voor het kreekherstel.  

  

Interne waterberging 

De waterberging vindt binnen het RBT plaats. Voordelen hiervan zijn: 

§  Interne ruimtelijke kwaliteitsimpuls RBT; hoogwaardiger bedrijventerrein. 

§  Verhoging verblijfskwaliteit. 

§  Meer ruimte voor landschappelijke inpassing. 

§  Impuls natuurwaarden binnen het RBT. 

 

Locatie van bundeling van de groen/blauwe structuur  

Er is voor gekozen om bij alle varianten de donkere vliegroute voor vleermuizen (de ecologische 

verbinding water/land tussen Bruine Kil en Bakkerskil), de afvoer en/of berging van water en een 

potentiële recreatieve route voor het langzame verkeer ruimtelijk te bundelen. De voordelen van 

bundeling zijn dezelfde als de hiervoor weergegeven voordelen van interne waterberging, met als 

bijkomend voordeel dat efficiënter met de beschikbare ruimte wordt omgegaan wat gunstiger is voor het 

uiteindelijke percentage uitgeefbare grond. De plaats en wijze van bundeling zijn echter een belangrijke 

sturende variabele voor het ontwerp, deze kan namelijk aan de west- & noordzijde, zuid- & oostzijde of 

centraal op het terrein van het RBT plaats vinden. 

 

Inpassingsprincipes: manifestatie, camouflage, integratie 

Voor het landschappelijk inpassen van het bedrijventerrein kunnen drie principes gehanteerd worden. 

Manifesteren, integreren en/of camoufleren. Bepalend voor de wijze van inpassing is de mate van regie die 

de gemeente bij de ontwikkeling en in de beheerfase wil voeren dan wel wil houden en in samenhang 

hiermee hoeveel vrijheidsgraden de ondernemers willen krijgen om zich te vestigen op dit 

bedrijventerrein. Navolgend worden de drie principes nader beschreven. De principes kunnen uiteraard 

gecombineerd worden. Dit is naast de eerder genoemde regierol afhankelijk van de aansluiting op de 

omgeving (zie Afbeelding 9 en Afbeelding 10).  
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Afbeelding 9: Huidig zicht vanaf de Grotewaardweg 

 

Afbeelding 10: Presentatie RBT naar open landschap zonder inpassingsmaatregelen 

Manifestatie (afbeelding 11)  

Het bedrijventerrein presenteert zich naar de context. Vanuit de omgeving is op afstand de bebouwing 

van het bedrijventerrein te ervaren. Deze bebouwing vormt samen met het omliggende landschap het 

silhouet van de rand van het “stedelijk” veld. Dit vraagt om een zorgvuldige inrichting van het bebouwde 

en onbebouwde deel van de kavel en de onderlinge relatie met de naast gelegen kavels. Vanuit de grote 

context gaat het om ritmering van de massa’s onderling met bijbehorende open ruimten tussen de 

gebouwen. Deze bepalen namelijk in samenhang met de bospercelen de mate van landschappelijke 

inpassing op dit schaalniveau. Op een kleiner schaalniveau moet er voor gezorgd worden dat de 

representatieve zijde van de functie naar de openbare ruimte is gekeerd. Dit is te bewerkstelligen door de 

weg aan de buitenzijde van het bedrijventerrein te situeren waardoor de representatieve zijde 

vanzelfsprekend naar de context is gericht. Verder is het belangrijk de wijze van functioneren op de kavel. 

Zo moet er voor gezorgd worden dat op het voorterrein geen opslag of parkeren plaats vindt maar dat er 

een invulling komt die de landschappelijke inpassing versterken. Qua bebouwing moet vooral gekeken 

worden, naast de maat en schaal en ritmering, naar materiaal- en het kleurgebruik. Hierbij moet er 

onderling afstemming zijn maar ook aansluiten bij de omgeving. Dit principe vraagt om een zeer sterke 

regie vanuit de gemeente en daarmee minder vrijheidsgraden qua invulling van de kavel door de 

ondernemer. Een eerste vertaling zal moeten worden gemaakt in een beeldkwaliteitsplan.  

 

 

 Afbeelding 11: Manifestatie 
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Integratie (afbeelding 12) 

Het bedrijventerrein wordt geïntegreerd met zijn context. Vanuit de omgeving is op afstand de bebouwing 

van het bedrijventerrein te ervaren maar deze wordt genuanceerd door brede groene voorruimte. Deze 

groene voorruimte bestaat uit een circa 2 meter hoge onder beplanting met daarachter bomengroepen. De 

groene voorruimte dient een vormgegeven (ontworpen) overgang te vormen naar de private 

bedrijfskavels. Hierbij kan men ook denken aan het realiseren van bomen op de private kavels. Daarmee 

wordt een samenhang gecreëerd. Evenals in het principe van manifestatie speelt het silhouet nog steeds 

een rol. Het vraagt ook hier om een zorgvuldige inrichting van het bebouwde en onbebouwde deel van de 

kavel en de onderlinge relatie met de naast gelegen kavels.  

Evenals bij het concept manifestatie gaat het vanuit de grote context om ritmering van de massa’s 

onderling in combinatie met de bomengroepen in de groene voorruimte. Samen met de bospercelen de 

mate van landschappelijke inpassing op dit schaalniveau. Qua bebouwing moet vooral gekeken worden, 

naast de maat en schaal en ritmering, naar materiaal- en het kleurgebruik. Hierbij moet er onderling 

afstemming zijn maar ook aansluiten bij de omgeving. 

Dit principe vraagt om een beperkte regie vanuit de gemeente en geeft meer vrijheidsgraden qua invulling 

van de kavel door de ondernemer. Belangrijk is wel dat de groene voorruimte in openbaargebied is 

gelegen en dat deze een maat heeft die er voor zorgt dat er een landschappelijke inpassing plaats kan 

vinden die aansluit op de omgeving.  

 

 

 

Camouflage (afbeelding 13)  

Het bedrijventerrein is gecamoufleerd door een brede groene ruimte van minimaal 30 meter. Deze groene 

ruimte is gelegen in het openbaar gebied. Belangrijk is dat de ruimte zo ontworpen en ingericht 

(beplanting) word dat het samen met het omliggende landschappen en de bospercelen één ruimte vormt. 

Het bedrijventerrein is vanuit de context niet te ervaren. 

 

 

 

Afbeelding 12: Integratie 

 

Afbeelding 13: Camouflage 
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Voor de gemeente kan de regie op invulling van het bedrijventerrein beperkt zijn tot een op een goede 

wijze functioneren van de werklocatie. Het geeft de ondernemer ruime vrijheid hoe om te gaan met zijn 

bedrijfskavel. 

 

Dubbelzijdige of enkelzijdige kavelontsluiting op het RBT 

 

Dubbelzijdige ontsluiting  

De interne ontsluiting kent altijd kavels aan weerszijde van de weg. Dit betekent dat de landschapszijde 

van het RBT gevormd wordt door de achterzijden van bedrijven. Aangezien dit normaal gesproken de 

bedrijfsmatige, niet-representatieve zijde is, betekent dit veel voor het beeld vanuit het landschap 

afhankelijk van de mate van camouflage. 

 

Enkelzijdige ontsluiting 

De interne ontsluiting kent aan de landschapszijde een rondweg om de bedrijfskavels met enkelzijdige 

ontsluiting. Binnen deze ring wordt rekening gehouden met een dubbelzijdige ontsluiting. Dit betekent 

dat de landschapszijde van het RBT wordt gevormd de ontsluitingsweg en de voorzijden van bedrijven. 

Dit is normaalgesproken de representatieve zijde. 

3.2.5 DRIE INRICHTINGSVARIANTEN 

Op basis van de hiervoor beschreven bouwstenen zijn drie varianten ontwikkeld voor de inrichting van 

het RBT. Hierna worden deze varianten toegelicht.  

 

Variant 1: maximale uitgeefbaarheid door kreekherstel (afbeelding 15 en 16) 

Bouwstenen: 

§ Externe waterberging door kreekherstel Bruine kil 

§ Bundeling groen/blauwe structuur aan west- & noordzijde 

§ Manifestatie richting open landschap, integratie bij bestaande structuren 

§ Interne wegenstructuur met dubbelzijdige kavelontsluiting  

 

Essentie: 

Deze variant kent het hoogste uitgiftepercentage doordat de waterberging in de Bruine Kil opgelost wordt, 

wat een impuls voor het landschap in het kader van het kreekherstel betekend. Dit betekent ook dat de 

groen/blauwe ruimte op het RBT in deze variant beperkt is. Het RBT manifesteert zich dan ook duidelijk 

naar het landschap en de interne ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is niet bijzonder. 

 

Deze variant gaat uit van bundeling van de ecologische verbinding, de potentiële route voor het langzaam 

verkeer en waterafvoer langs de west- en noordzijde van het plangebied. De landschapsranden hebben 

een minimale afmeting. Richting landschap manifesteert het bedrijventerrein zich, in het noorden en 

westen is er sprake van aansluiting bij de bestaande structuren: integratie. Het plangebied wordt 

beschouwd als een onderdeel van het gehele bedrijvengebied in Werkendam, waarbij aangesloten wordt 

op de invulling ten noorden van de locatie en een eventuele mogelijke toekomstige invulling ten westen 

van de locatie. De west- en noordrand vormen dan een centrale groene as in het bedrijvengebied, waarin 

het watertransport plaatsvindt. Deze is maatgevend en heeft een breedte op de waterlijn van 9 tot 13 

meter. De rest van de waterberging vindt plaats in de Bruine Kil, waar een kwaliteitsimpuls voor het 

landschap plaats kan vinden. De invulling van de Bruine Kil zoals weergegeven op Afbeelding 15 is 

indicatief en nader uitgewerkt in paragraaf 3.3. Het principe is ontleend aan de principedoorsneden zoals 

weergegeven in Afbeelding 14, afkomstig uit de door ARCADIS in 2010 in opdracht van het waterschap 
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Rivierenland voor enkele andere kreken in het gebied opgestelde Ontwikkelingsvisie Biesboschkreken (de 

exacte maten zijn afhankelijk van de beschikbare ruimte). 

 

 

 

Afbeelding 14 Voorbeeld principe doorsnede kreekherstel 

 

 

Afbeelding 15 Variant 1 maximale uitgifte door kreekherstel 
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Afbeelding 16: Manifestatie gezien vanaf de Grotewaardweg 

De ontsluiting is dubbelzijdig. Dit betekent dat de achterzijden van de bedrijven op het landschap 

georiënteerd zijn. 

 

Vanwege de uitplaatsing van de waterberging, de tweezijdige ontsluiting en de beperkte afmetingen van 

de groene landschapsranden kent deze variant een hoog uitgifte-percentage (circa 74%) met sterke 

manifestatie in het landschap (met circa 9% van de oppervlakte van het RBT voor de infrastructuur en 

circa 17% voor groen/water). 

 

Variant 2: inpakken (afbeelding 17 en 18) 

Bouwstenen: 

§ Interne waterberging op het terrein van het RBT 

§ Bundeling groen/blauwe structuur aan de zuid- & oostzijde 

§ Camouflage richting open landschap 

§ Interne wegenstructuur met dubbelzijdige kavelontsluiting  

 

Essentie: 

Deze variant is visueel het minst aanwezig gezien vanuit het landschap. Dit levert een hogere mate van 

vrijheid in het gebruik en de verkoop van de bedrijfskavels op. De achterzijde is gericht op het 

landschap, wat extra eisen stelt aan de beeldkwaliteit van de bebouwing en de vormgeving van de 

landschapsrand. De interne ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is niet bijzonder. 

 

Bundeling van de ecologische verbinding, waterberging en een potentiële route voor het langzame verkeer 

vindt plaats aan de zuid- en oostzijde. Hierdoor ontstaan meer mogelijkheden om een overgang naar het 

open landschap te creëren. De ontsluiting is dubbelzijdig. Dit betekent dat de achterzijden van de 

bedrijven op het landschap georiënteerd zijn. Een robuuste rand is dan ook noodzaak en de 

inpassingstrategie is camouflage. Deze variant heeft een gemiddeld uitgifte percentage van circa 66% (met 

circa 9% van de oppervlakte van het RBT voor de infrastructuur en circa 25% voor groen/water). 

 

 

Afbeelding 17: Camouflage gezien vanaf de Grotewaardweg 
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Afbeelding 18: Variant 2 Inpakken 

Variant 3: eilanden in het groen en water (afbeelding 19 en 20) 

Bouwstenen: 

§ Interne waterberging op het terrein van het RBT 

§ Bundeling groen/blauwe structuur centraal op het terrein van het RBT 

§ Manifestatie en integratie van de randen 

§ Interne wegenstructuur met enkelzijdige kavelontsluiting  

 

Essentie: 

Deze variant kent het laagste uitgifte percentage en manifesteert zich duidelijk in het landschap. Het 

eilanden principe zorgt er echter voor dat het RBT niet waargenomen wordt als een geheel maar als 

eilanden in het groen en water. De manifestatie vindt ook plaats door de representatieve zijde van de 

bebouwing, in tegenstelling tot beide andere varianten. De interne ruimtelijke kwaliteit ligt aanzienlijk 

hoger en het concept leent zich voor het aantrekken van hoogwaardige bedrijven.  

 

Deze variant gaat uit van bundeling van de ecologische verbinding, een potentiële route voor het 

langzame verkeer en waterberging centraal in het plangebied rond de faseringsgrens waarin ook het 

grootste deel van de waterberging plaatsvindt. De landschapsranden hebben vervolgens een minimale 

afmeting. De randen manifesteren zich dan ook, maar het terrein wordt niet als een geheel waargenomen, 

maar als twee eilanden in het landschap overeenkomstig de boerderijen en forten in de omgeving. De 

kavel van de bestaande boerderij krijgt een bijzondere positie bij de entree van het RBT zodat de historie 

van het terrein zichtbaar blijft. De ontsluiting is enkelzijdig. Dit betekent dat de voorzijden van de 

bedrijven op het landschap georiënteerd zijn. Dit zorgt voor een representatiever beeld dan bij oriëntatie 

van de achterzijde op het landschap. De inpassingstrategie is dan ook tweeledig; manifestatie en 

integratie. Het uitgifte percentage is lager dan bij beide andere varianten (56%, met circa 14% van de 
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oppervlakte van het RBT voor de infrastructuur en circa 30% voor groen/water). De ruimtelijke kwaliteit 

en daarmee de marktwaarde liggen echter hoger dan bij de andere varianten. 

 

 

Afbeelding 19: Manifestatie gezien vanaf de Grotewaardweg 

 

 

Afbeelding 20: Variant 3 Eilanden in het groen en water 
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3.3 UITWERKING KREEKHERSTEL 

Variant 1 ‘maximale uitgeefbaarheid door kreekherstel’ gaat uit van externe waterberging door 

kreekherstel van de Bruine kil. Deze paragraaf beschrijft hoe het ontwerpproces voor het kreekherstel is 

doorlopen. Voor een verdere onderbouwing van ontwerpuitgangspunten en de beschouwde 

milieueffecten wordt verwezen naar de rapportage ‘kreekherstel en waterberging Regionaal 

Bedrijventerrein (RBT) in Bijlage 4.  

 

 

Foto 1: Bruine Kil 

Ontwerpuitgangspunten kreekherstel 

In Afbeelding 21 is de ligging van het RBT, de Bruine Kil en de potentieel geschikte percelen voor 

waterberging en kreekherstel weergegeven. De locatie van het RBT en de percelen voor het kreekherstel 

liggen in de directe nabijheid van Natura 2000 gebied de Biesbosch en één van de percelen voor 

kreekherstel ligt zelfs deels binnen de begrenzing van Natura 2000.  

 

 

Afbeelding 21: Ligging van het regionale bedrijventerrein en percelen kreekherstel 
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Op basis van de huidige situatie is een aantal ontwerpuitgangspunten geformuleerd. Daarbij zijn de 

thema’s bodem en water, natuur en archeologie en cultuurhistorie leidend geweest. Ze zijn onder te 

verdelen in uitgangspunten ten behoeve van de waterbergingsopgave, uitgangspunten ten behoeve van 

de ecologische opgave en overige uitgangspunten, zoals het behoud van wandelpaden en aansluiting bij 

de historische situatie. 

 

Ontwerp kreekherstel (afbeeldingen 22 en 23) 

In het ontwerp voor het kreekherstel wordt de volledige bergingsopgave voor het RBT ingevuld op 

perceel 2, 3 en 4 uitgaande van het bestaande peilbesluit. De diepere kreek krijgt een licht slingerend 

karakter binnen een bredere moeraszone. Vanuit de moeraszone gaat het gebied over in een Haagbeuken-

essenbos. De kreek volgt waar mogelijk het oorspronkelijke tracé zoals rond 1900. Het diepe deel van de 

kreek loopt door tot de Draepkilweg, waardoor waterinlaat direct op de Bruine kil kan plaatsvinden. 

 

 

Afbeelding 22: Locatie van de percelen 

Ter plaatse van de moeraszone wordt afgegraven tot 0,1 m beneden het winterpeil. Omdat de volledige 

waterbergingsopgave wordt ingevuld komt daarbij veel grond vrij. De vrijkomende grond uit de bovenste 

lagen is sterk verontreinigd. Deze grond wordt hergebruikt door aan de noordzijde van de kreek een kade 

aan te leggen van 5,0 meter hoog met een boven-breedte van 5 tot 10 meter. De vrijkomende grond uit de 

diepere lagen kan worden gebruikt voor de ophoging van het toekomstig bedrijventerrein 

 

Perceel 1 en 5 kunnen aanvullend ook worden ingericht en dragen daarmee bij aan het kreekherstel en de 

ecologische verbinding naar het Steurgat. Omdat de percelen 1 en 5 in een ander peilgebied liggen kunnen 

deze percelen zonder nieuw peilbesluit en verwijdering van een bestaande stuw niet bijdragen aan de 

waterberging voor het RBT. 

 

De oppervlakte van moeraszone en open water gezamenlijk bedraagt in het ontwerp 5,3 ha op perceel 2, 3 

en 4. Dit is exclusief het al aanwezige oppervlaktewater op de 3 percelen. Op perceel 1 en 5, ten westen 

van de Draepkilweg, is nog eens 1,7 ha Moeras en open water ingetekend. 
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Afbeelding 23 Inrichtingsontwerp kreekherstel 

3.4 OPWAARDERING GROTEWAARDWEG 

Het verkeer van en naar de A27 zal via de Dijkgraaf den Dekkerweg, rotonde Borcharenweg en 

Grotewaardweg naar het RBT gaan rijden. Voor een goede bereikbaarheid van het RBT is het noodzakelijk 

dat de huidige Grotewaardweg wordt opgewaardeerd naar een compleet nieuwe ontsluitingsweg. 

Gekozen is voor een ontsluitingsweg met een 60 km zone. Deze keuze sluit aan op de huidige 

infrastructuur van de Dijkgraaf den Dekkerweg met een 80 km zone tussen A27 en rotonde Borcharenweg 

en een 60 km zone tussen rotonde Borcharenweg en de Bandijk. 

Vanwege de toename van auto- en vrachtverkeer op de nieuwe ontsluitingsweg is gekozen voor de aanleg 

van een dubbel berijdbaar fietspad aan de oostzijde van de weg. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid 

voor het langzame verkeer (woon-werk en recreatie)  tussen het RBT en de rotonde aanzienlijk verbeterd. 

3.5 BEDRIJVIGHEID RBT EN VERKEERSINTENSITEITEN 

Type bedrijvigheid 

Op voorhand zijn milieucategorie 2 tot en met 5 en alle typen bedrijvigheid mogelijk en biedt het 

bedrijventerrein in elk geval ruimte voor bedrijven met een kaveloppervlakte van groter dan 5000 m2. Het 

RBT is hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven die nu al in het Land van Heusden en Altena gevestigd zijn. 

Dat betreft een grote diversiteit aan bedrijven. Er worden (op voorhand) geen voorwaarden gesteld ten 

aanzien van de (productie) capaciteit van bedrijven. Sturing vindt wat dat betreft plaats via de toegestane 

milieucategorieën. 
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Milieuzonering 

Op basis van de gevoelige bestemmingen in de omgeving van het bedrijventerrein is gekeken naar de 

maximale milieuzonering voor het bestemmingsplan. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein is dat de bestaande woning op het bedrijventerrein wordt gesloopt. In Afbeelding 24 

wordt de maximale milieuzonering op basis van de gevoelige bestemmingen in de omgeving 

gepresenteerd. 

 

 

Afbeelding 24: Maximale milieuzonering RBT 

Binnen de categorieën van de milieuzonering kunnen meerdere maatgevende milieuthema’s gelden die 

een directe relatie hebben met de afstand. De afstand binnen een categorie is voor deze maatgevende 

thema’s wel altijd hetzelfde. Bijvoorbeeld: voor bedrijf x behorende tot categorie 4.2 geldt geluid als 

maatgevende thema wat maakt dat de minimale afstand tussen het bedrijf en woningen minimaal 300 

meter moet zijn. Voor bedrijf y behorende tot categorie 4.2 geldt het thema externe veiligheid als 

maatgevende thema wat maakt dat de minimale afstand tussen het bedrijf en woningen minimaal 300 

meter moet zijn. 

 

Maximale milieueffecten  

Om de maximale milieueffecten van het bestemmingsplan te kunnen beoordelen is in dit MER steeds een 

realistische worst case invulling van de inrichtingsvarianten beschouwd. Deze worst case invulling kan 

per milieuaspect verschillen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de kwantitatieve effectbeoordeling bij 

de milieuaspecten verkeer, luchtkwaliteit, geluid (wegverkeerslawaai en industrielawaai) en externe 

veiligheid en de kwalitatieve effectbeoordeling bij aspecten als natuur en landschap. 

Bij de kwalitatieve beoordeling heeft direct een beoordeling plaats gevonden van de worst case invulling 

per inrichtingsvariant. Bij de kwantitatieve beoordeling is eerst de worst case invulling van de worst case 

inrichtingsvariant beoordeeld. Vervolgens is op basis van de uitkomsten hiervan door middel van expert 
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judgement een beoordeling gegeven van de twee andere inrichtingsvarianten. De worst case 

inrichtingsvariant is bij alle kwantitatieve aspecten variant 1. Bij variant 1 is de uitgeefbaarheid van het 

RBT het grootste en is daarmee ook de verkeer aantrekkende werking het grootst. Voor wat betreft type 

bedrijvigheid wordt daarbij de maximale milieuzonering zoals gepresenteerd in figuur 24 als 

uitgangspunt genomen (relevant voor industrielawaai, luchtkwaliteit en externe veiligheid). Voor wat 

betreft verkeer aantrekkende werking wordt een andere worst case gehanteerd: gemengd terrein, 

hoogwaardig bedrijvenpark en/of distributiepark (relevant voor verkeer, wegverkeerslawaai en 

luchtkwaliteit). 

 

In de effectbeoordeling in Hoofdstuk 5 is per milieuaspect steeds beschreven van welke worst case 

invulling is uitgegaan en waarom.  

 

Verkeersintensiteiten 

Zoals hierboven al aangegeven worden de thema’s verkeer, wegverkeerslawaai en luchtkwaliteit 

kwantitatief beoordeeld op basis van een maximale invulling van variant 1 met bedrijven met een grote 

verkeer aantrekkende werking. Het gaat hierbij om de werkmilieutypes gemengd terrein, hoogwaardig 

bedrijvenpark en/of distributiepark. Op basis van deze uitgangspunten is een verkeerssheet gemaakt, 

rekening houdend met nog een aantal flexibel in te vullen paramaters. Deze verkeerssheet is toegevoegd 

als Bijlage 5.  

 

Hieronder zijn de uitgangspunten weergegeven die meegenomen zijn in de verkeerssheet.  

§ Huidige situatie (2014) en zichtjaren 2024 (= 20 ha gerealiseerd) en 2034 (= 40 ha gerealiseerd). 

§ Programma of functies RBT: gemengd. 

§ Herkomst en bestemming RBT: 75% heeft relatie met A27, 5% heeft relatie met de Grotewaardweg 

(richting het zuiden), 5% heeft relatie met Bandijk (richting pontje) en 15% heeft relatie met de kern van 

Werkendam (10% via Borcharenweg en 5% via Bandijk). 

§ Autonome groei: 1,5% tot 2024 en 1% tussen 2024 en 2034. 

§ Ontwikkelingen studiegebied: 100 woningen noordoost. 

§ Specifieke gegevens lucht- en geluid: verdeling dag, avond en nacht en verhouding werkdag versus 

weekdag. 

§ Intensiteiten op basis van de telgegevens. 

§ Twee aansluitingen RBT: noordkant en oostkant. 

§ Geen knip in bestaande wegen in het gebied. 
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4 Effecten en keuzes 

Dit hoofdstuk start met een overzicht van de effectbeoordeling (paragraaf 4.1). Op basis daarvan wordt de 

keuze voor de voorkeursinrichting toegelicht (paragraaf 4.2) en wordt de uitwerking van de 

voorkeursinrichting in een stedenbouwkundig plan en in een waterhuishoudkundig plan beschreven 

(paragraaf 4.3). Tevens wordt het resultaat van een aantal nadere onderzoeken gepresenteerd, waaronder 

de verplichte passende beoordeling Natura 2000 (paragraaf 4.4). Tot slot wordt toegelicht op welke wijze 

de bevindingen uit dit MER en de uitgevoerde onderzoeken zijn vertaald naar het ontwerp 

bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT (paragraaf 4.5). 

 

4.1 OVERZICHT EFFECTEN RBT EN INRICHTINGSVARIANTEN 

In hoofdstuk 5 van deel B van dit MER zijn de effecten van het RBT en de inrichtingsvarianten integraal 

beschreven en beoordeeld. Tabel 1 geeft een overzicht van de effectbeoordeling. De effecten van variant 1 

(maximale uitgeefbaarheid door kreekherstel), variant 2 (inpakken) en variant 3 (eilanden in het groen en 

water) zijn uitgedrukt in scores van dubbel plus tot dubbel min met de huidige situatie en vastgestelde 

ontwikkelingen als referentie. 

 

4.2 KEUZE VOORKEURSINRICHTING 

Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad van Werkendam op basis van de beschreven effecten in hoofdstuk 

5 van deel B van dit MER de voorkeursinrichting vastgesteld (‘eerste fase MER’, zie paragraaf 1.7 voor een 

overzicht van de doorlopen stappen). Daarbij is een aantal (deels samenhangende) keuzes gemaakt: 

§ Wel of geen kreekherstel ten behoeve van het realiseren van de waterbergingsopgave? 

§ Wel of geen centrale waterpartij op het RBT zelf? 

§ Inpassing van het RBT in het landschap: inpakken of manifesteren? 

 

Navolgend worden de gemaakte keuzes toegelicht en wordt een globaal ontwerp van de 

voorkeursinrichting gepresenteerd. 

 

4.2.1 WEL OF GEEN KREEKHERSTEL? 

Variant 1 gaat uit van volledig externe waterberging door middel van herstel van de Bruine Kil. Bij 

varianten 2 en 3 wordt de kreek niet hersteld en vindt de waterberging geheel intern plaats op het RBT 

zelf.  Kreekherstel brengt een aantal specifieke voor- en nadelen met zich mee.   
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Milieuaspect Beoordelingscriterium Ref.  Variant 1 Variant 2  Variant 3 

Bodem en 

water 

Waterkwantiteit 0 0 0 0 

Grondwater 0 0/+ 0 0 

Waterkwaliteit 0 + 0/+ 0/+ 

Bodemkwantiteit 0 - 0/- 0/- 

Bodemkwaliteit 0 0 + + 

Natuur Natura 2000 0 0/- - - 

EHS  0 0/+ 0/+ 0 

Soortbescherming (tijdelijke effecten) 0 - - - 

Soortbescherming (permanente effecten) 0 ++ + + 

Overige natuurwaarden  0 0/+ 0/+ 0/+ 

Landschap & 

cultuurhistorie  

Visueel ruimtelijke beïnvloeding landschap 0 - 0/- 0/- 

Beïnvloeding patronen / objecten landschap 0 0 0 0 

Beïnvloeding cultuurhistorische waarden 0 - - - 

Archeologie Archeologisch waardevolle terreinen 0 - - - - - 

Archeologische verwachtingswaarde 0 0 - - 

Verkeer  Bereikbaarheid & Verkeersveiligheid 0 - - - 

Robuustheid netwerk RBT 0 0/- 0/- 0 / - 

Luchtkwaliteit  Luchtkwaliteit door verkeer en bedrijven 0 0/- 0/- 0/- 

Geluid  Industrielawaai 0 - - - - - - 

Wegverkeerslawaai 0 - - - 

Externe 

veiligheid 

Plaatsgebonden risico 0 0/- 0/- 0/- 

Groepsrisico 0 - - - 

Bereikbaarheid hulpdiensten n.v.t. ++ ++ + 

Blusvoorziening n.v.t. + ++ ++ 

Gezondheid Gezondheidseffecten 0 - - - 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

Verschijningsvorm openbare ruimte n.v.t. 0/- 0/+ + 

Inbraakpreventie n.v.t. 0 + 0/+ 

Oriëntatie n.v.t. 0 0/+ + 

Recreatie 0 + 0 0 

Duurzaamheid Werk met werk maken n.v.t. + 0 0 

 Zuinig ruimtegebruik n.v.t. + 0 0 

 Klimaatadaptatie n.v.t. + 0 + 

Exploitatie Exploitatieresultaat n.v.t. ++ 0 / - - - 

+ + Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie (= huidige situatie met autonome ontwikkelingen) 

+ Positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0/+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie  

0 Neutraal 

0/- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- Negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- - Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

Tabel 1: Overzicht effectbeoordeling inrichtingsvarianten 
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De voordelen van kreekherstel in combinatie  met waterberging zijn: 

§ Water: verbetering van de waterkwaliteit door meer kwel en natuurlijke zuivering (rietmoeras). 

§ Natuur: positief effect Natura 2000, EHS (overcompensatie) en soorten. 

§ Landschap: nieuwe natuurlijke vegetatie die passend is bij de kil. 

§ Archeologie: minder vergraving op het RBT zelf, wat gunstig is vanwege de hier aanwezige bekende 

waarden en de verwachtingswaarde. 

§ Ruimtelijke kwaliteit: kreekherstel biedt kansen voor recreatie. 

§ Duurzaamheid: 

− werk met werk maken: met de waterbergingsopgave meteen de doelen voor kreekherstel realiseren; 

− zuinig/efficiënt ruimtegebruik: RBT maximaal benutten voor bedrijvigheid en kreek maximaal 

benutten voor groen en blauw, daar waar de kansen ook het grootst zijn; 

− klimaatadaptatie: ruimte voor meer waterberging in de toekomst. 

§ Exploitatie: beter exploitatieresultaat door hogere uitgeefbaarheid. 

 

De nadelen van kreekherstel in combinatie  met waterberging zijn: 

§ Substantieel minder open water op het RBT zelf: 

− minder ruimtelijke kwaliteit (verschijningsvorm, oriëntatie, inbraakpreventie). 

− minder goede bluswatervoorziening; 

− geen vrijkomende grond voor grondverbetering op het RBT zelf; 

− geen afvoer van bestaande bodemverontreiniging.  

§ Vrijkomen van verontreinigde grond bij het verdiepen en verbreden van de kreek: 

− aanleg van een grondwal met een hoogte van 5 meter. 

− daardoor aantasting openheid, afleesbaarheid en structuur van het landschap. 

§ Door de hogere uitgeefbaarheid beperkt grotere effecten op bereikbaarheid/verkeersveiligheid, geluid, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid en gezondheid. Deze effecten zijn uiteraard het gevolg van de 

vestiging van bedrijven op het RBT (het met het RBT beoogde doel), niet direct van het wel of niet 

realiseren van het kreekherstel. 

 

De gemaakte keuze: 

Optimalisatie van het kreekherstel waarbij: 

§ Grofweg de helft van het water wordt geborgen op het RBT en grofweg de helft in de kreek. 

§ De percelen grenzend aan het RBT, ten oosten van de Draepkilweg, worden ingericht ten behoeve van 

het kreekherstel (percelen 2, 3 en 4 op afbeelding 22 in paragraaf 3.3). Dit is voldoende voor het 

realiseren van de benodigde waterberging. De percelen grenzend aan het bestaande bedrijventerrein 

Bruine Kilhaven, ten westen van de Draepkilweg, worden vooralsnog niet ingericht ten behoeve van 

het kreekherstel (percelen 1 en 5 op afbeelding 22 in paragraaf 3.3, bij het Raadsbesluit aangeduid als 

‘optioneel’). Deze percelen liggen in een ander peilgebied. Alleen door beide peilgebieden samen te 

voegen ontstaat extra bergingscapaciteit. Hiervoor is echter een nieuw peilbesluit nodig en moet een 

bestaande stuw worden verwijderd en dit is niet nodig met het oog op de benodigde 

bergingscapaciteit. 

§ De kreek minder diep wordt met een grondwal van 2 meter hoog, beter passend in het landschap. 

Deze diepe is voldoende voor het realiseren van de benodigde waterberging. 

§ De voordelen blijven hiermee behouden, de nadelen worden voorkomen of verzacht. 
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4.2.2 WEL OF GEEN CENTRALE WATERPARTIJ OP HET RBT ZELF? 

In variant 3 en in mindere mate variant 2 is op het RBT een centrale waterpartij opgenomen. Deze 

waterpartij brengt een aantal specifieke voor- en nadelen met zich mee. 

 

De voordelen van een centrale waterpartij op het RBT: 

§ Meer interne ruimtelijke kwaliteit op het RBT zelf (verschijningsvorm, oriëntatie). 

§ Klimaatadaptatie: ruimte voor meer waterberging op het RBT zelf in de toekomst. 

§ Door lagere uitgeefbaarheid enigszins beperktere negatieve effecten op bereikbaarheid/ 

verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en gezondheid. Deze effecten zijn 

uiteraard het gevolg van de vestiging van bedrijven op het RBT (het met het RBT beoogde doel), niet 

direct van het wel of niet realiseren van een centrale waterpartij. 

 

De nadelen van een centrale waterpartij op het RBT: 

§ Vergraving ter plaatse van een oude kreekrug; juist hier is sprake van een hogere archeologische 

verwachtingswaarde. 

§ Telt niet als compensatie EHS, omdat deze zone niet aansluit op bestaande EHS. 

§ Fase 2 van het RBT in variant 3 wordt voor het verkeer slechts op 1 punt ontsloten, waardoor: 

− de ontsluiting minder robuust is; 

− de bereikbaarheid voor hulpdiensten onvoldoende is. 

§ Minder gunstig uit oogpunt van inbraakpreventie, door het ontbreken van een watergang rondom. 

§ Landschappelijk (van buitenaf bezien) weinig meerwaarde. 

§ Exploitatie: lager exploitatieresultaat door lagere uitgeefbaarheid. 

 

De gemaakte keuze: 

Geen realisering van een centrale waterpartij. De voordelen zijn beperkt ten opzichte van de nadelen en 

voordelen worden deels al behaald door het kreekherstel. Bovendien voorziet het geoptimaliseerde 

kreekherstel ook al voor een deel in de benodigde waterberging (met de optie voor extra waterberging in 

de toekomst) waardoor minder berging op het RBT nodig is. Door uit te gaan van watergangen rondom 

(ook tussen fase 1 en 2) met minimale dimensies conform de eisen van het waterschap (watergangen met 

een A-status vanwege benodigde afvoer) wordt samen met het geoptimaliseerde kreekherstel voldoende 

waterberging bereikt en worden bovenstaande nadelen voorkomen. De minimale waterspiegelbreedte is 

ook voldoende uit oogpunt van inbraakpreventie. 

4.2.3 INPASSING VAN HET RBT IN HET LANDSCHAP: INPAKKEN OF MANIFESTEREN? 

Voor wat betreft de zichtbaarheid in het landschap zijn vooral de zuidzijde en oostzijde van fase 1 en 2 van 

belang. Hiervoor zijn grofweg twee strategieën onderzocht: 

§ Inpakken waardoor de achterkanten van de bedrijven aan de buitenzijde kunnen komen conform 

variant 2 en in mindere mate variant 1. 

§ Manifesteren met juist de wegenstructuur met voorkanten van de bedrijven aan de buitenzijde 

conform variant 3. 

 

Voordelen van inpakken met de achterkanten aan de buitenzijde is dat het bedrijventerrein zelf hiermee 

niet zichtbaar is in de omgeving, eenvoudige afwatering / drainage richting de watergangen mogelijk is en 

dat de wegenstructuur compacter kan worden uitgevoerd met dubbelzijdige kavelontsluiting. Voordeel 

van inpakken met achterkanten aan de buitenzijde is ook dat de benodigde verbinding voor vleermuizen 

met een hogere kwaliteit via deze zijde kan verlopen (er vanuit gaande dat de lichtuitstraling van 

achterkanten gemiddeld genomen minder is dan van voorkanten). 
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Uit paragraaf 5.4.2 (visueel ruimtelijke beïnvloeding van het landschap) en paragraaf 5.4.4 (beïnvloeding 

cultuurhistorische waarden) blijkt dat het nadeel van volledig inpakken is dat visueel vanuit zuidelijke 

richting een groene verbinding wordt gemaakt tussen de Bruine Kil en de Bakkerskil, waarmee de 

beleving van de landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle structuur van de meanderende kreken 

wordt aangetast (het gebied is in het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening en de provinciale 

verordening ruimte opgenomen als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie). Ook het 

Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft in haar advies van 4 april 2013 aangegeven veel 

waarde te hechten aan de beleefbaarheid van de structuur van de meanderende kreken en daarom geen 

voorstander te zijn van volledig inpakken. Hierdoor ontstaan volgens het kwaliteitsteam landschappelijke 

geledingstroken die concurreren met de door het landschap slingerende, bestaande historische killen die 

het gebied nu dimensioneren en ecologisch ontsluiten. Met manifesteren blijft de waardevolle structuur 

van de meanderende kreken beter beleefbaar, maar is het RBT wel meer zichtbaar in de omgeving (zoals 

het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven), wordt afwatering van de betreffende percelen lastiger en 

is ook een meer omvangrijke wegenstructuur nodig met deels enkelzijdige kavelontsluiting. 

 

In alle drie de varianten wordt aan de zuidwestzijde van fase 2 een hoekje van het RBT afgesneden om 

verstoring van fauna in de kreek te voorkomen en het overgebleven ‘afgesneden’ gebied ten westen van 

het RBT nog zichtbaar te laten zijn vanaf de zuidzijde van het RBT. Uit paragraaf 5.3.2 (Natura 2000) blijkt 

echter dat in de kreek geen verstoringsgevoelige fauna voorkomt en uit paragraaf 5.4.2 (visueel ruimtelijke 

beïnvloeding van het landschap) blijkt dat het afgesneden hoekje landschappelijk geen meerwaarde heeft. 

Het afsnijden van dit hoekje gaat ten kostte van de oppervlakte uitgeefbaar terrein en heeft daarmee een 

negatieve invloed op het exploitatieresultaat. 

 

De gemaakte keuze: 

Tijdens het Raadsbesluit op 25 juni 2013 is gekozen voor de basisstrategie ‘gedoseerd inpakken’ met 

achterkanten van de bedrijven aan de buitenzijde. Vooral aan de zuidzijde van fase 2 wordt conform deze 

strategie een brede zone met bomen voorzien, zodat het bedrijventerrein vanuit deze richting beperkt 

zichtbaar is. Aan de oostzijde wordt juist een meer open structuur voorzien met alleen verspreide bomen 

en struiken. Daarmee wordt het volgende bereikt: 

§ Het bedrijventerrein is slechts beperkt zichtbaar in de omgeving. 

§ Eenvoudige afwatering / drainage richting de watergangen is mogelijk (lagere kosten). 

§ Een compacte wegenstructuur met dubbelzijdige kavelontsluiting (hogere uitgeefbaarheid met lagere 

kosten). 

§ Geen volledige groene verbinding tussen de Bruine Kil en de Bakkerskil, waarmee de landschappelijk 

en cultuurhistorisch waardevolle structuur van de meanderende kreken als onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie beleefbaar blijft (zij het in mindere mate). 

§ Realisatie van de verbinding voor vleermuizen via de zuid- en oostzijde is mogelijk. 

 

Het hoekje aan de zuidwestzijde van fase 2 van het RBT wordt niet afgesneden waarmee meer uitgeefbaar 

terrein beschikbaar komt. 

 

Tijdens het wettelijk vooroverleg op basis van het voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT 

vraagt de Provincie Noord-Brabant in het verlengde van het advies van het Kwaliteitsteam Nieuwe 

Hollandse Waterlinie nadrukkelijk aandacht voor cultuurhistorie (brief van 24 januari 2014, gevolgd door 

diverse overleggen). Op basis hiervan is door de gemeente besloten bij de keuze van de 

voorkeursinrichting een groter gewicht toe te kennen aan het aspect cultuurhistorie. De basisstrategie is 

als gevolg hiervan gewijzigd van ‘gedoseerd inpakken’ naar ‘gedoseerd manifesteren’, met achterkanten 

van de bedrijven aan de buitenzijde en de wegstructuur met dubbelzijdige kavelontsluiting aan de 
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binnenzijde. Zowel in fase 1 als fase 2 wordt aan de zuid- en oostzijde binnen de watergang die de 

begrenzing van het RBT vormt een groene zone voorzien (de zone aan de zuidzijde is in fase 2, de 

eindfase, breder). Er wordt door middel van gedoseerde, verspreide beplanting met bomen en struiken 

gezorgd voor voldoende variatie, openheid en onderbrekingen in deze zone zodat geen doorgaande 

groene structuur ontstaat, in combinatie met beeldkwaliteitseisen aan de bedrijven die zich aan de 

zuidelijke rand vestigen. Daarmee wordt het volgende bereikt: 

§ Door de zichtbaarheid van het bedrijventerrein (silhouet) is geen sprake van een groene verbinding 

tussen de Bruine Kil en de Bakkerskil maar van een contrast, waarmee de landschappelijk en 

cultuurhistorisch waardevolle structuur van de meanderende kreken als onderdeel van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie sterker beleefbaar blijft. 

§ Er is sprake van een natuurlijke overgang van het bedrijventerrein naar het landschap. Het 

bedrijventerrein is  deels zichtbaar vanuit de omgeving en deels afgeschermd. Voor wat betreft het 

zichtbare deel van het bedrijventerrein wordt gezorgd voor een ‘rustige’ consistente uitstraling waarbij 

‘verrommeling’ wordt voorkomen.   

§ Realisatie van de verbinding voor vleermuizen via de zuid- en oostzijde ligt nu minder voor de hand, 

maar zal plaats vinden via bomenrijen in de bermen van de watergang aan de west- en noordzijde. 

 

4.2.4 DE VOORKEURSINRICHTING 

De hoofdlijnen van de gekozen voorkeursinrichting zijn: 

§ Optimalisatie van het kreekherstel waarbij grofweg de helft van de bergingsopgave van het RBT 

wordt gerealiseerd en wallen van 2 meter hoog worden aangelegd met grond uit de kreek. 

§ Aanleg van watergangen rondom het RBT zelf in zowel fase 1 als 2 met minimale dimensies conform 

de eisen van het waterschap. Ook hiermee wordt grofweg de helft van de waterbergingsopgave 

gerealiseerd. De waterspiegelbreedte is ook voldoende uit oogpunt van inbraakpreventie. 

§ De basisstrategie is gedoseerd manifesteren van het RBT met achterkanten van de bedrijven aan de 

buitenzijde. Zowel in fase 1 als fase 2 wordt aan de zuid- en oostzijde een groene zone voorzien (de 

zone aan de zuidzijde is in fase 2, de eindfase, breder). Er wordt door middel van gedoseerde, 

verspreide beplanting met bomen en struiken gezorgd voor voldoende variatie, openheid en 

onderbrekingen in deze zone zodat geen doorgaande groene structuur ontstaat, in combinatie met 

beeldkwaliteitseisen aan de bedrijven die zich aan de zuidelijke rand vestigen. 

§ Het ‘hoekje’ aan de zuidwestzijde van fase 2 van het RBT wordt niet ‘afgesneden’. 

 

In figuur 25 is de voorkeursinrichting gevisualiseerd conform het Raadsbesluit van 25 juni 2013. Inmiddels 

is dus besloten aan de zuidzijde van fase 1 en 2 een minder gesloten beplantingsstructuur te realiseren, zie 

voor de uitwerking hiervan de navolgende paragraaf over het stedenbouwkundige plan. In tabel 2 is een 

indicatief overzicht opgenomen van de bij de voorkeursinrichting behorende percentages uitgifte, 

weginfrastructuur en groen/blauw. 

 

 Variant 1 

(maximaal) 

Variant 2 

(inpakken) 

Variant 3 

(eilanden) 

Voorkeur 

 

Uitgifte 74 66 56 70 

Weginfrastructuur 9 9 14 10 

Groen & Blauw 17 25 30 20 

Tabel 2. Indicatieve percentages uitgifte, weginfrastructuur en groen/blauw 
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Afbeelding 25: visualisatie voorkeursinrichting 

4.3 UITWERKING VOORKEURSINRICHTING 

4.3.1 STEDENBOUWKUNDIG PLAN 

De voorkeursinrichting van het RBT is verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundig plan (Mensen maken 

de stad, juni 2014). Dit stedenbouwkundige plan vormt een bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 en 

dit MER. In figuur 26 is de uitgewerkte inrichting uit het stedenbouwkundige plan gevisualiseerd. 

 

In het stedenbouwkundige plan zijn eerst de ruimtelijke context en de uitgangspunten en 

randvoorwaarden beschreven, op basis waarvan vervolgens het daadwerkelijke stedenbouwkundige plan 

voor het gehele RBT (fasen 1 en 2) is uitgewerkt. Daarbij is achtereenvolgens ingegaan op de randen 

(noord, west, zuid en oost), water en groen, infrastructuur, kavelinrichting, bebouwing, fasering en 

programma. Tot slot wordt in meer detail ingegaan op fase1, want dit is immers de fase die als eerste zal 

worden bestemd, onder andere voor wat betreft de inrichting van de kavels, het type bebouwing en 

bijzondere plekken. Voor de bedrijven die zich vestigen bij de entree en langs de zuidelijke rand van fase 1 

van het RBT zijn in het stedenbouwkundige plan beeldkwaliteitseisen geformuleerd. Voor de zuidelijke 

buitenrand zijn diverse concrete maatregelen opgenomen met betrekking tot onder meer de afstand van 

de bebouwing tot de perceelgrens, wijze van opslag, het bebouwingspercentage, de hoogte en dakvorm en 

kleur- en materiaalgebruik. 
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Afbeelding 26: Uitgewerkte voorkeursinrichting uit het stedenbouwkundige plan voor het RBT 

4.3.2 WATERHUISHOUDKUNDIG PLAN 

De voorkeursinrichting van het RBT, in combinatie met de waterberging en het kreekherstel, is in overleg 

met de gemeente en het waterschap verder uitgewerkt tot een waterhuishoudkundig plan (Arcadis, 23 

april 2014). Dit waterhuishoudkundige plan vormt een bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 en dit 

MER. Nadat de huidige situatie, de uitgangspunten en de ontwerpcriteria zijn beschreven is op basis 

hiervan het toekomstige watersysteem uitgewerkt. Aspecten die hierin aan bod komen zijn riolering, 

waterberging en retentie, ontwatering en peilbeheer, hydrologische en hydraulische berekeningen, 

kwelberekeningen, opbarstrisico ’s, natuurvriendelijke oevers, kreekherstel en beheer en onderhoud. Het 

hydraulisch functioneren van het watersysteem is getoetst, waarbij onder meer berekeningen zijn 

uitgevoerd met het zogenoemde SOBEK-model. 

In hoofdstuk 5 van deel B zijn de effecten van de inrichtingsvarianten beschreven en beoordeeld. In 

paragraaf 5.2.3 ‘Grondwater’ is geconcludeerd dat er mogelijk mitigerende maatregelen nodig zijn om 

voldoende ontwatering te bereiken in verband met eventueel optredende kwel. Daarbij zijn de effecten 

van de kwelwaterdruk tijdens hoge rivierwaterstanden als leemte in kennis opgenomen. Met het 

waterhuishoudkundige plan is deze kennisleemte ingevuld en zijn de benodigde maatregelen uitgewerkt. 
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4.3.3 OPTIMALISATIE KREEKHERSTEL 

Bij het vaststellen van de voorkeursinrichting door de Raad op 25 juni 2013 is gekozen voor optimalisatie 

van het kreekherstel waarbij grofweg de helft van de bergingsopgave van het RBT wordt gerealiseerd en 

wallen van 2 meter hoog worden aangelegd met grond uit de kreek. Deze zogenoemde ‘optimumvariant’ 

is nader uitgewerkt in de rapportage ‘Kreekherstel en waterberging Regionaal Bedrijventerrein (RBT)’ (zie 

Bijlage 4 van dit MER) en vervolgens opgenomen in het waterhuishoudkundige plan. Op de 

ontwerpschets in afbeelding 27 is de inrichting gevisualiseerd. 

 

De diepere kreek krijgt een licht slingerend karakter binnen een bredere moeraszone. Vanuit de 

moeraszone gaat het gebied over in een Haagbeuken-essenbos. De kreek volgt waar mogelijk het 

oorspronkelijke tracé zoals rond 1900. Het diepe deel van de kreek loopt door tot de Draepkilweg. Indien 

gewenst kan in overleg met Staatsbosbeheer en het waterschap gekozen worden voor een grotere 

oppervlakte aan moeraszone voor de ecologische doelstelling, maar dit is voor de invulling van 

waterberging niet noodzakelijk.  

 

Het realiseren van de waterbergingsopgave door kreekherstel leidt op de lange termijn tot een verbetering 

van de Natura 20000 instandhoudingsdoelstellingen. De invulling met open water en moeraszone is een 

verbetering voor de habitatrichtlijnsoorten zoals bittervoorn, grote modderkruiper en kleine 

modderkruiper. De invulling met moeraszones met rietvegetatie geeft daarnaast mogelijkheden voor 

broedvogels van rietvegetaties. 

 

Ter plaatse van de moeraszone wordt afgegraven tot 0,1 m beneden het winterpeil. De vrijkomende grond 

uit de bovenste lagen is sterk verontreinigd. Deze grond wordt hergebruikt door aan de noordzijde van de 

kreek een kade aan te leggen van 2,0 meter hoog. De vrijkomende grond uit de diepere lagen kan worden 

gebruikt voor de ophoging van het toekomstig bedrijventerrein 

 

De bestaande wandelpaden blijven behouden of komen terug in de nieuwe situatie. Door gebruik van 

enkele bruggetjes in de nieuwe situatie kan er een interessant uitloopgebied ontstaan. Het is wel van 

belang dat dit niet conflicteert, vanwege verstoring, met doelstellingen die gesteld zijn in het kader van 

Natura 2000 of EHS. 

 

4.3.4 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS 

In het beleid van het waterschap Rivierenland is opgenomen dat bij nieuwe watergangen op 35% van de 

lengte natuurvriendelijke oevers moeten worden aangelegd. Bij het RBT worden deze conform het 

stedenbouwkundige plan en het waterhuishoudingsplan gerealiseerd aan de zuid- en oostzijde van het 

RBT zelf en door middel van kreekherstel van de Bruine Kil. Er is gekozen voor de zuid- en oostzijde 

omdat hierdoor een brede buffer ontstaat met de landbouwgebieden aan de zuidzijde en er een 

ecologische verbinding wordt gevormd tussen de Bruine Kil en Bakkerskil. De zuidzijde is de kortste 

verbinding en er is minder verstoring doordat de natuurvriendelijke oever niet midden op het 

bedrijventerrein ligt. De oever wordt aan de noordzijde van de watergang aangelegd, zodat deze op de 

zon gericht is. 

 

In tabel 3 zijn de totale lengte van de watergangen en de lengte van natuurvriendelijke oevers aangegeven. 
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Afbeelding 27: Inrichting kreekherstel 
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Locatie Lengte 

Totale lengte watergangen 3305 m 

Totale lengte oevers 6610 m 

Lengte natuurvriendelijke oever RBT 1220 m 

Lengte natuurvriendelijke oever Bruine Kil 1340 m 

Totale lengte natuurvriendelijke oever 3120 m 

Percentage natuurvriendelijke oever 47% 

Tabel 3: Locatie en lengte van de natuurvriendelijke oevers 

4.4 NADER ONDERZOEK 

Op basis van de gekozen voorkeursinrichting zoals beschreven in paragraaf 4.2 en nader uitgewerkt in 

paragraaf 4.3 en de beschreven effecten in hoofdstuk 5 van deel B van dit MER hebben enkele nadere 

onderzoeken plaats gevonden: 

§ Er is een passende beoordeling opgesteld omdat significante effecten op Natura 2000 nog niet konden 

worden uitgesloten (verplichting op grond van de Natuurbeschermingswet). 

§ De Bruine Kil is ter plaatse van het beoogde kreekherstel geïnventariseerd op de aanwezigheid van 

jaarrond beschermde nesten om te bepalen of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 

nodig is. 

§ Het geluidsonderzoek is verder uitgewerkt tot op bestemmingsplanniveau voor fase 1 van het RBT. 

§ Er heeft een archeologisch veldonderzoek plaats gevonden. 

 

Navolgend wordt nader ingegaan op deze onderzoeken. 

4.4.1 PASSENDE BEOORDELING 

Aanleiding en opzet 

Het plangebied voor het RBT grenst aan gebieden die onderdeel uitmaken van het Natura 2000-gebied 

Biesbosch. Daarom is een zogenoemde voortoets uitgevoerd (ARCADIS, 2011): een eerste oriënterend 

onderzoek waarin is onderzocht of significante effecten op kwalificerende natuurwaarden uit oogpunt van 

de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied op voorhand waren uit te sluiten. Voor veel 

kwalificerende waarden is dat inderdaad het geval. Maar voor een aantal kwalificerende waarden waren 

significante effecten op voorhand nog niet uit te sluiten: 

§ Voor diverse habitattypen waren permanente effecten als gevolg van een toename van de 

stikstofdepositie nog niet uit te sluiten. Deze toename van de stikstofdepositie kan ontstaan door de 

verkeer aantrekkende werking van het RBT en de uitstoot van bedrijven die zich mogelijk vestigen op 

het RBT. 

§ Voor de Meervleermuis waren tijdelijke en permanente effecten als gevolg van de uitstraling van 

verlichting van het RBT naar het Natura 2000 gebied nog niet uit te sluiten.  

 

Daarmee is in het kader van de Natuurbeschermingswet een aanvullende toetsing in de vorm van een 

passende beoordeling gekoppeld aan het bestemmingsplan verplicht. En is, zoals beschreven in paragraaf 

1.3 van dit MER, vervolgens ook sprake van een m.e.r.-plicht voor het bestemmingsplan. Ook bij de 

effectbeschrijving van de inrichtingsvarianten in hoofdstuk 5 van deel B in dit MER is geconcludeerd dat 

een nadere toetsing van de stikstofdepositie noodzakelijk is en dat mogelijk maatregelen nodig zijn (zie 

paragraaf 5.3.2 ‘Natura 2000). Daarom is ten behoeve van het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT en 

ten behoeve van dit MER een passende beoordeling opgesteld gebaseerd op de gekozen 
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voorkeursinrichting. Deze passende beoordeling vormt (een verplichte) bijlage bij zowel dit MER als het  

bestemmingsplan. 

 

In de passende beoordeling zijn in aanvulling op de al uitgevoerde voortoets (vormt een bijlage bij de 

passende beoordeling) de beide effecten die nog niet konden worden uitgesloten nader beschouwd 

(stikstofdepositie en licht). Tevens wordt het voorgenomen kreekherstel in combinatie met waterberging 

getoetst. Dit deel van de voorkeursinrichting was nog niet meegenomen in de voortoets. 

 

Uitkomsten 

Tabel 4 geeft de uitkomsten van de Passende Beoordeling. Hieruit blijkt dat het RBT niet resulteert in 

significante effecten op kwalificerende natuurwaarden voor omliggende Natura 2000-gebieden. Het 

nemen van mitigerende maatregelen is vooralsnog niet aan de orde. Ecologisch gezien zijn geen effecten te 

verwachten. 

 

Onderdeel Effecten Relevante kwalificerende 

natuurwaarden 

Effect voorzien? 

Kreekherstel 

Ruimtebeslag en 
verstoring 

Bittervoorn, grote 
modderkruiper, kleine 
modderkruiper, meervleermuis 

Ja, zeer gering negatief effect doordat 
werkzaamheden in leefgebied 
plaatsvinden. Het gaat echter om zeer 
geringe werkzaamheden bij aansluiting van 
de nieuwe kreek op de oude kreek. 
Effecten zijn beperkt en niet significant. 

Verandering van de 
kwaliteit van 
leefgebieden 

Soorten die profiteren van 
kreekherstel 

Ja, voor verschillende soorten is een 
positief effect voorzien, omdat door 
kreekherstel het plangebied beter op 
natuurlijke omstandigheden aansluit. 

RBT 

Verlichting Meervleermuis 
Nee, verlichting van het RBT is voldoende 
afgeschermd. Effecten zijn uitgesloten. 

Verandering 
stikstofdepositie 

B
ie

sb
o
sc

h
 

Habitattypen 
Nee, maar juridisch gezien is een toename 
van de stikstofdepositie in een overbelaste 
situatie problematisch. 

Bruine kiekendief 
Geen effect, verruiging is niet voorzien als 
gevolg van de verandering van 
stikstofdepositie. 

Bittervoorn 
Geen effect, soort komt al voor in 
landbouwgebied, wat leidt tot stikstof in het 
water. 

L
o
e
ve

st
e
in

, 
P

o
m

p
ve

ld
 &

 

K
o
rn

sc
h
e
 B

o
e
ze

m
 

Habitattypen 
Nee, maar juridisch gezien is een toename 
van de stikstofdepositie in een overbelaste 
situatie problematisch.  

Bittervoorn 
Geen effect, soort komt al voor in 
landbouwgebied, wat leidt tot stikstof in het 
water. 

Kamsalamander 
Geen effect, soort komt al voor in 
voedselrijke wateren. 

Tabel 4. Samenvatting van de uitkomsten van de Passende Beoordeling. 

Conclusie 

De eindconclusie is dat de bestemmingsplan uitvoerbaar is in het kader van de Natuurbeschermingswet, 

mits hierbij aandacht wordt besteed aan de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Het 

RBT leidt tot een toename van de stikstofdepositie in een overbelaste situatie. Voor het vervolg is het 

daarom noodzakelijk om voor de te vestigen bedrijven afzonderlijk te beoordelen of deze vergunning-

plichtig zijn. In de aanvraag van de Wabo moet de aanvrager voor het onderdeel “handelingen in 
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beschermde natuurgebieden” een korte aanvullende toetsing geven. De effectbeschrijving heeft in de 

opgestelde passende beoordeling al plaatsgevonden. Dit betekent dat voor te vestigen bedrijven die 

binnen de randvoorwaarden van het RBT vallen, slechts een korte aanvullende berekening van de 

stikstofdepositie nodig is waarbij wordt beoordeeld of de vergunningsgrens van 0,05 mol N/(ha×jr) 

overschreden wordt. Als deze grens niet wordt overschreden verzoekt de gemeente vervolgens de 

provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De gemeente heeft deze vvgb 

nodig op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Als deze grens wordt overschreden is voor de 

betreffende bedrijfsvestiging een vergunning vereist. Hierbij is het belangrijk om de methodiek en 

uitgangspunten zoals gebruikt in de Passende Beoordeling aan te houden. Voor te vestigen bedrijven 

buiten de randvoorwaarden van RBT (bijvoorbeeld buiten de plangrens of niet binnen de gestelde 

milieucategorie) is een geheel nieuwe effectbeoordeling nodig. Het één en ander is schematisch 

weergegeven in afbeelding 28. 

 

 

Afbeelding 28. Schematische weergave van vervolgtraject voor bedrijven (‘projecten’) waarvan de vestiging onder de 

paraplu van de Passende Beoordeling kan plaats vinden en bedrijfsvestigingen waarvoor een nieuwe toetsing is vereist. 

4.4.2 NESTINDICATIE KREEKHERSTEL 

In paragraaf 5.3.4 ‘Flora- en faunawet’ van deel B van dit MER is geconcludeerd dat het noodzakelijk is om 

een beeld te krijgen van de aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten ter plaatse van het beoogde 

kreekherstel in de Bruine Kil. Als dergelijke nesten door werkzaamheden in het kader van het kreekherstel 

worden verwijderd en deze nesten zijn nog in gebruik, zijn maatregelen vereist. Op 26 november 2013 is 

het gehele plangebied voor het kreekherstel op de aanwezigheid van nesten geïnventariseerd. De 

resultaten zijn verwerkt in de memo ‘Nestinventarisatie Werkendam’ van 26 november 2013. Deze memo 

vormt een bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT en dit MER. Tijdens de 
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nestinventarisatie zijn een drietal nesten waargenomen welke mogelijk door roofvogels gebruikt worden. 

In afbeelding 29 zijn de locaties bij benadering weergegeven.  

 

Bij één van deze bomen met nest vinden geen werkzaamheden plaats en één boom kan worden gespaard 

bij de uitvoering van het kreekherstel (er wordt om de boom met het nest heen gewerkt), maar één boom 

met nest kan niet worden gespaard vanwege de daar benodigde graafwerkzaamheden. Om eventuele 

effecten als gevolg hiervan te mitigeren zal de gemeente enkele kunstnesten ophangen in bomen die wel 

kunnen worden gespaard in de directe omgeving van deze te verwijderen boom met nest. Tevens worden 

maatregelen genomen om verstoring tijdens de aanleg te beperken (werkzaamheden buiten het 

broedseizoen en uitvoering continu en onafgebroken tot afronding). Daarmee zijn negatieve effecten 

uitgesloten. 

 

 

Afbeelding 29: Aangetroffen nesten tijdens de veldinventarisatie 

4.4.3 UITWERKING GELUIDSONDERZOEK TOT OP BESTEMMINGSPLANNIVEAU 

Het ‘Achtergrondrapport Geluid en Luchtkwaliteit’ van 5 november 2013 vormt een bijlage bij het 

bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT en dit MER. In hoofdstuk 7 van dit rapport is het 

geluidsonderzoek verder uitgewerkt tot op bestemmingsplanniveau voor fase 1 van het RBT. Navolgend 

worden de resultaten gepresenteerd. 

 

Industrielawaai 

Het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) wordt gezoneerd ingevolge artikel 40 van de Wet geluidhinder. Op 

het terrein wordt de vestiging van inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, 

inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, namelijk niet uitgesloten. 

Dit betekent dat in het bestemmingsplan een geluidszone rondom het industrieterrein wordt vastgelegd. 
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De buitengrens van deze zone dient minimaal de te verwachten 50 dB(A) etmaalwaardecontour vanwege 

het industrieterrein in acht te nemen. Gezien het feit dat het bestemmingsplan zich richt op fase 1 van het 

RBT, wordt de buitengrens van de geluidszone gebaseerd op de 50 dB(A) contour voor fase 1 van het RBT. 

Deze contour is opgenomen in afbeelding 30. 

   

 

Afbeelding 30: 50 dB(A) etmaalwaardecontour fase 1 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam 

Binnen de 50 dB(A) contour bevinden zich twee woningen.  Dit betreft de woningen Grotewaardweg 3 en 

Weeresteinweg 3 met een geluidsbelasting van 53 dB(A). Voor deze woningen dient een hogere waarde te 

worden vastgesteld. Een voorwaarde hiervoor is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 

geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, onvoldoende doeltreffend zullen zijn dan wel 

overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. Daarnaast dient te worden gewaarborgd dat binnen in de woningen 

zal worden voldaan aan het vereiste binnen-niveau. Voor deze onderbouwing en afweging wordt 

verwezen naar het ‘Besluit hogere waarden’, dat als bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 is 

gevoegd. 

 

Wegverkeerslawaai 

De opwaardering van de Grotewaardweg is onderdeel van fase 1 van het RBT. Indien de geluidsbelasting 

vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar (2024), zonder het treffen van maatregelen, ten 

opzichte van de geluidsbelasting voorafgaand aan de wijziging (2012), met 2 dB of meer wordt verhoogd, 

is hier sprake van een ‘reconstructie’ in het kader van de Wet geluidhinder. Toenames tot de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden daarbij niet beoordeeld. De geluidzone reikt tot 250 meter aan 

weerszijden van de weg en is weergegeven op afbeelding 31. Binnen deze geluidszone liggen de woningen 

Grotewaardweg 1 en 3. Daarom is een nader, gedetailleerd akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 

huidige en toekomstige geluidsbelasting vanwege de Grotewaardweg. Hierbij is uitgegaan van de in 

augustus 2009 verlaagde de maximum snelheid op de Grotewaardweg van 80 km/uur naar 60 km/uur. 

Ook voor de toekomstige situatie is uitgegaan van een maximum snelheid van 60 km/uur. 
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Afbeelding 31 Geluidzone Grotewaardweg inclusief geluidsgevoelige bestemmingen 

De berekeningsresultaten voor de situatie 2012 en 2024 zijn weergegeven in tabel 5. De geluidsbelastingen 

zijn weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh en – indien van toepassing - inclusief aftrek 

conform artikel 3.5 RMG 2012. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen 

Grotewaardweg 1 en Grotewaardweg 3 sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. 

De toename van de geluidsbelasting op de woningen Grotewaardweg 1 en Grotewaardweg 3 bedraagt 

respectievelijk 4 en 5 dB. 

 

Toets-
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Hogere 
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(in dB) 
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HS 2012 

(in dB) 

 

Grens-
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(in dB) 

 

 

Geluids-

belasting 

TS 2024 

(in dB) 

 

Toename  

(in dB) 

 

 

 

005 Grotewaardweg 3 4,5 -- 48 48 53 5,2 

006 Grotewaardweg 1 4,5 -- 47 48 52 4,2 

Tabel 5 Geluidsbelasting Lden [dB] vanwege de Grotewaardweg voor en na reconstructie van de weg 

Dit betekent dat maatregelen onderzocht moeten worden. Het doel daarbij is om de toekomstige 

geluidsbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de voorkeurgrenswaarde. Indien maatregelen niet 

voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of 

financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. De toename van de geluidsbelasting mag 
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niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidsbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een 

tenminste gelijke waarde vermindert. Voor deze onderbouwing en afweging  wordt verwezen naar het 

‘Besluit hogere waarden’, dat als bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 is gevoegd. 

 

Cumulatie van industrielawaai en wegverkeerslawaai 

Voor de woningen Grotewaardweg 1 en 3 wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer 

overschreden. Indien er geen geluid beperkende maatregelen voor de woningen worden getroffen, wordt 

er in de toekomstige situatie een geluidsbelasting berekend van respectievelijk 52 en 53 dB. Vanwege de 

aanwezige industrie worden voor de woningen een geluidsbelasting berekend van respectievelijk 48 en 53 

dB.  De gecumuleerde geluidsbelasting (bepaald volgens bijlage 1 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012) bedraagt voor de woningen respectievelijk 58 en 59 dB, zonder rekening te houden met de aftrek 

overeenkomstig artikel 110g Wgh van 5 dB. Indien er wel rekening wordt gehouden met deze aftrek 

bedragen de cumulatieve geluidsbelastingen voor de woningen 53 en 54 dB. Deze cumulatieve 

geluidsbelastingen zijn circa 1 dB hoger dan de geluidsbelastingen vanwege het wegverkeer. Deze 

toename wordt vanuit een goede ruimtelijke ordening acceptabel geacht. 

 

Volgens de Wet geluidhinder worden er geen normen gesteld aan de cumulatie van geluid. Om een 

indruk te krijgen van de aanvaardbaarheid van de cumulatieve (totale) geluidssituatie, kan een 

gecumuleerde geluidsbelasting worden vergeleken met de voor de normering die voor die bronsoort van 

toepassing is volgens de Wet geluidhinder. Omdat de eerder aangegeven gecumuleerde waarden 

aanzienlijk lager zijn dan de maximaal  te ontheffen grenswaarde van 58 dB vanwege wegverkeer voor 

buiten stedelijke situaties kan worden gesteld dat deze ook vanuit een goede ruimtelijke ordening 

acceptabel worden geacht.  

4.4.4 ARCHEOLOGISCH VELDONDERZOEK 

Ten behoeve van de realisatie van het RBT is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

(Bureauonderzoek Archeologie RBT Werkendam, ARCADIS mei 2014). Dit bureauonderzoek vormt een 

bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT en bij dit MER. Binnen het plangebied voor het 

RBT ligt volgens de beschikbare informatie een stroomrug waarvoor een middelhoge archeologische 

verwachting geldt, tevens zijn al archeologische waarden vastgesteld in de vorm van een huisplaats en een 

historische kern. In het bureauonderzoek wordt geadviseerd om een verkennend en karterend 

booronderzoek uit te voeren. Bij de effectbeschrijving van de inrichtingsvarianten in hoofdstuk 5 van deel 

B van dit MER wordt in paragraaf 5.5.3 ‘Aantasting gebieden met een archeologische 

verwachtingswaarde’ bij leemten in kennis ook aangegeven dat aan de hand van veldonderzoek de 

verwachtingswaarden beter kunnen worden beoordeeld. Dit nadere veldonderzoek heeft inmiddels plaats 

gevonden en heeft geresulteerd in het rapport ‘Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend 

veldonderzoek (verkennend booronderzoek) Plangebied Regionaal Bedrijventerrein Werkendam’ (RAAP 

Archeologisch Adviesbureau, rapport 4772, 17 april 2014). 

 

In januari 2014 is het inventariserende veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd. De 

diepere ondergrond in het plangebied betreft de afzettingen die behoren tot het landschap zoals dat voor 

de Sint Elizabethsvloeden binnen het plangebied aanwezig was. Dit landschap werd gevormd door een 

uitgestrekt veengebied waar rivieren doorheen stroomden. Toen het gebied onder water kwam te staan 

door toedoen van de Sint Elizabethsvloeden, veranderde het landschap. Een deel van het oorspronkelijke 

landschap zal zijn weggeslagen, waarna door getijdenwerking de omgeving langzaam weer verlandde. 

Doel van het booronderzoek was het in kaart brengen van de geologische opbouw van het gebied, vooral 

de aanwezigheid van een afgedekte stroomgordel. Daarnaast diende het onderzoek om inzicht te 

verkrijgen in de zones waar al archeologische resten bekend zijn. 
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De aanwezigheid van de stroomgordel is tijdens het onderzoek niet aangetoond. Ter hoogte van de 

vermoede huisplaats in het noordoosten van het plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de 

aanwezigheid vaneen archeologische vindplaats (de huisplaats). Op basis van de resultaten van dit 

onderzoek wordt in het grootste deel van het plangebied in het kader van de voorgenomen 

bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Dit betreft het gehele plangebied met 

uitzondering van een historische bewoningskern in het oosten van het plangebied (tevens de locatie van 

een neergestorte bommenwerper). Geadviseerd wordt dat indien de bommenwerper geborgen zal 

worden, dit archeologisch te laten begeleiden. Dit betreft fase 2 van het RBT. 

 

Mochten in de toekomst bodemingrepen dieper dan vier meter beneden maaiveld plaatsvinden, dan dient 

eerst een archeologisch (voor)onderzoek plaats te vinden dat gericht is op de bodemopbouw en 

archeologische verwachtingswaarde op deze diepte omdat in het booronderzoek van RAAP alleen de 

bovenste vier meter zijn onderzocht. 

4.5 BESTEMMINGSPLAN: VERTALING MER EN TEMPO VAN UITGIFTE  

Vertaling bevindingen MER en onderzoeken naar het bestemmingsplan 

Navolgend wordt kort toegelicht op welke wijze de belangrijkste bevindingen uit dit MER en de 

uitgevoerde onderzoeken zijn vertaald naar het ontwerp bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT: 

§ De gekozen voorkeursinrichting en de uitwerking hiervan in het stedenbouwkundig plan en het  

waterhuishoudkundig plan vormen de basis voor het ‘Bestemmingsplan Regionaal bedrijventerrein 

Werkendam’. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van fase 1 van het RBT zelf en de 

opwaardering van de Grotewaardweg ruimtelijk mogelijk. In de toelichting is daarbij aangegeven hoe 

is omgegaan met de bevindingen uit dit MER en de uitgevoerde onderzoeken (onder andere welke 

mitigerende maatregelen worden getroffen); waar nodig is dit geborgd in de verbeelding en/of de 

regels. De opwaardering van de Grotewaardweg vindt plaats voorafgaand aan de exploitatie van het 

RBT zelf, zodat een goede bereikbaarheid is gegarandeerd. 

§ De voor industrielawaai benodigde geluidzone heeft betrekking op meerdere vigerende 

bestemmingsplannen en wordt daarom tegelijk met het bestemmingsplan voor het RBT zelf vastgelegd 

in een apart ‘Bestemmingplan geluidzone RBT Werkendam’ (een zogenoemd ‘parapluplan’). Het 

bestemmingsplan buitengebied wordt momenteel herzien en wordt ongeveer parallel aan het 

bestemmingsplan voor het RBT (met het bestemmingsplan geluidzone) vastgesteld. Het deel van de 

geluidzone wat binnen het bestemmingsplan buitengebied valt wordt daarom ook binnen dit 

bestemmingsplan meegenomen, zodat de geluidzone is geborgd ongeacht de volgorde van 

vaststelling. In het ‘Besluit hogere waarden’ dat als bijlage bij het bestemmingsplan voor het RBT is 

gevoegd is onderbouwd voor welke woningen een hogere waarde wordt vastgesteld in verband met 

industrielawaai en wegverkeerslawaai. 

§ Het kreekherstel past binnen de huidige functie van het betreffende gebied; hiervoor is geen wijziging 

van het vigerende bestemmingsplan nodig. Wel wordt een overeenkomst gesloten met de beheerder, 

Staatsbosbeheer, zodat de uitvoerbaarheid is geborgd. Het kreekherstel wordt volledig gerealiseerd 

voorafgaand aan de realisatie van het RBT zelf, zodat tijdig is voorzien  in de benodigde waterberging 

en natuur- en landschapscompensatie. Het kreekherstel voorziet in ongeveer de helft van de totale 

waterberging, de andere helft wordt gerealiseerd op het RBT zelf, circa een kwart in fase 1 en een 

kwart in fase 2. De minimaal benodigde waterberging in fase 1 op het RBT zelf is opgenomen in de 

regels van het bestemmingsplan (minimale oppervlakte aan waterberging van 13.821 m3). 

§ In de regels van het bestemmingsplan RBT zijn de beeldkwaliteitseisen voor de te vestigen bedrijven 

aan de zuidelijke rand van het RBT opgenomen zoals beschreven in het stedenbouwkundige plan, als 

onderdeel van de vastgelegde strategie van ‘gedoseerd manifesteren ’. Daarmee past fase 1 binnen de 
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kaders van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In lijn met de reactie van de provincie tijdens het 

wettelijke vooroverleg over het voorontwerp bestemmingsplan voor fase 1 (brief van 24 januari 2104, 

gevolgd door diverse overleggen) en het eerdere advies van de Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse 

Waterlinie zal voor fase 2 te zijner tijd nader moeten worden onderzocht of ook deze fase past binnen 

deze kaders en of eventueel nadere maatregelen nodig zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan de 

nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO (de NHW 

staat nu op de voorlopige lijst); de kaders zijn dus nog in ontwikkeling. In Bijlage 11 bij het ontwerp 

bestemmingsplan voor het RBT is de ‘Notitie vooroverleg en inspraakreacties’ opgenomen, waarin een 

beantwoording op alle reacties tijdens de vooroverlegfase  is opgenomen. 

§ In de regels van het bestemmingsplan RBT is als voorwaardelijke bepaling opgenomen dat 

bedrijfsvestiging alleen is toegestaan als voldaan wordt aan Natuurbeschermingswet 1998 (aangetoond 

moet worden dat de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden de vergunningsgrens van 

0,05 mol N/(ha×jr) niet overschrijdt). Dit om te borgen dat de afzonderlijke bedrijfsvestigingen straks 

vanuit dit kader daadwerkelijk worden getoetst zoals omschreven bij de conclusie van de passende 

beoordeling (zie paragraaf 4.4.1).   

§ In de toelichting van het Bestemmingsplan RBT is opgenomen dat enkele kunstnesten worden 

opgehangen om mogelijke effecten op roofvogels als gevolg van het verwijderen van een boom met 

nest te kunnen uitsluiten.  

§ In de regels in een archeologische dubbelbestemming opgenomen zodat er geen sprake is van 

negatieve effecten op mogelijke archeologische waarden dieper dan vier meter onder maaiveld (de 

bodem op deze diepte is namelijk nog niet onderzocht).  

 

Tempo van uitgifte in relatie tot de beschreven effecten 

Het RBT wordt in twee fasen ontwikkeld waarbij fase 1 (circa 20 hectare) zodanig wordt ingericht en 

ingepast dat dit ook de eindfase kan zijn. Zoals beschreven in paragraaf 2.4 ‘Nut en noodzaak’ is de 

verwachting dat fase 1 binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar gevuld zal zijn. Het kreekherstel, 

de watergangen met de (natuurvriendelijke) oevers en de opwaardering van de Grotewaardweg worden 

voorafgaand aan de exploitatie van het RBT gerealiseerd. Daarmee zijn onder andere de benodigde 

waterberging, de landshaps- en natuurcompensatie, de inpassing en de ontsluiting gerealiseerd bij de start 

en niet afhankelijk van het tempo van uitgifte. Tijdens de uitgifte worden de geluidsbelasting en de 

landschappelijke en cultuurhistorische effecten ‘gereguleerd’ door de vastgestelde geluidzone en de 

vastgestelde beeldkwaliteitseisen. Het tempo van uitgifte heeft hiermee geen wezenlijke consequenties 

voor de in dit MER beschreven effecten (ook als onverhoopt sprake is van een vertraagde uitgifte 

waardoor fase 1 niet binnen 10 jaar zou kunnen worden gerealiseerd).  
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Deel B 
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5 Effectbeschrijving en –boordeling 

van de inrichtingsvarianten 

5.1 INLEIDING 

De effectbeschrijving en –beoordeling van de inrichtingsvarianten zoals opgenomen in dit hoofdstuk heeft 

als basis gediend voor de keuze van de voorkeursinrichting door de gemeenteraad op 25 juni 2013 (als 

onderdeel van het ‘eerste fase MER’). De uitwerking van de voorkeursinrichting en de uitgevoerde nadere 

onderzoeken hebben vervolgens tot meer inzicht en gedetailleerde informatie geleid. Deze nieuwe 

inzichten en informatie zijn niet meer integraal in dit hoofdstuk verwerkt, maar waar relevant is hier wel 

naar verwezen.  De nieuwe inzichten en informatie zijn niet meer van invloed gebleken op de gemaakte 

hoofdkeuzes voor wat betreft de voorkeursinrichting.  

 

Studiegebied 

Dit hoofdstuk richt zich op de milieugevolgen van de ontwikkeling van het plangebied voor het RBT. Het 

studiegebied is het gebied waarin relevante milieugevolgen worden verwacht veroorzaakt door deze 

ontwikkeling. Dit gebied is groter dan het plangebied en kan per milieuaspect verschillen.  

 

Fasering 

Uitgangspunt is dat het bedrijventerrein gefaseerd ontwikkeld wordt. Fase 1 is daarbij het noordelijke deel 

(rode cirkel, eerste bestemmingsplan) en fase 2 het zuidelijke deel (blauwe cirkel, tweede bestemmings-

plan). Zie Afbeelding 32. In de uitvoering kan afhankelijk van de vraag gekozen worden voor een verdere 

fasering. Het eerste bestemmingsplan wordt voorzien in 2014 en het tweede bestemmingsplan in 2024. 

 

Planhorizon en referentie 

Omdat het bestemmingsplan voor zowel fase 1 als fase 2 een looptijd van minstens tien jaar zou moeten 

omvatten, geldt als planhorizon – en dus als referentiejaar – de situatie anno 2024 en 2034. Uitgangspunt 

bij de effectbeoordeling is dat in 2024 en 2034 de volledige ontwikkeling van respectievelijk fase 1 en fase 2 

van het RBT is gerealiseerd. De referentiesituatie is daarbij de huidige situatie met autonome 

ontwikkelingen tot 2024 en 2034. Onder de autonome ontwikkeling wordt verstaan: de toekomstige 

ontwikkeling van het milieu en andere factoren in het plan- en studiegebied zonder dat de voorgenomen 

activiteit, de ontwikkeling van het RBT, wordt gerealiseerd. Daarbij moet worden uitgegaan van de 

huidige activiteiten in het studiegebied en van al genomen besluiten over nieuwe activiteiten of 

ontwikkelingen die autonoom zullen optreden. In hoofdstuk 6 is een totaaloverzicht gegeven van voor de 

ontwikkeling van het RBT relevant beleid en relevante regelgeving op basis waarvan onder meer de 

autonome ontwikkeling is bepaald. De referentiesituatie is de situatie waarmee de varianten worden 

vergeleken. 
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Afbeelding 32: Fasering RBT 

 

Effectbeoordeling 

De effectbeoordeling is per criterium samengevat door een kwalitatieve score door middel van expert 

judgement op basis van de schaal zoals beschreven in onderstaande tabel. 

 

Score Omschrijving 

+ + Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie 

+ Positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0/+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie  

0 Neutraal 

0/- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- Negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

- - Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

Tabel 6 Toelichting effectscores 

De referentiesituatie is neutraal gesteld (score nul). Indien de variant ten opzichte van de referentiesituatie 

positief of zeer positief scoort, dan zijn deze effecten aangeduid met 0/+, + en ++. Indien het alternatief tot 

negatieve effecten leidt, dan zijn deze effecten op basis van expert judgement aangeduid met 0/-, - en - -, 

afhankelijk van de ernst en omvang van het betreffende effect.  

 

Leeswijzer per aspect 

In dit MER wordt steeds per aspect het beleidskader en de relevante regelgeving en de op basis hiervan 

gehanteerde beoordelingscriteria toegelicht. In hoofdstuk 6 is een totaaloverzicht gegeven van voor de 

ontwikkeling van het RBT relevant beleid en relevante regelgeving. Vervolgens worden er per 

beoordelingscriterium de volgende onderwerpen behandeld:  
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§ Referentiesituatie (met de relevante autonome ontwikkelingen). 

§ Effectbeschrijving en –beoordeling. 

§ Mitigerende en compenserende maatregelen. 

§ Leemten in kennis. 

 

Tabel 7 geeft een overzicht van de beoordelingscriteria per milieuaspect en geeft aan in welke paragraaf 

deze beschreven zijn. 

 

Milieuaspect Beoordelingscriterium 

Bodem en water 

(§5.2) 

Waterkwantiteit: vasthouden, bergen en afvoeren (waterhuishouding) 

Grondwater 

Waterkwaliteit 

Bodemkwantiteit 

Bodemkwaliteit 

Natuur (§5.3) Natura 2000 (stikstofdepositie, licht, vliegroutes vleermuizen) 

EHS (ruimtebeslag, lozing afvalwater, stikstofdepositie, licht) 

Soortbescherming (maatregelen nodig) 

Overige natuurwaarden (terrein nu en nieuwe elementen in inrichting) 

Landschap & 

cultuurhistorie (§5.4) 

Visueel ruimtelijke beïnvloeding van het landschap 

Beïnvloeding van landschappelijke patronen en objecten 

Beïnvloeding cultuurhistorische waarden 

Archeologie (§5.5) Aantasting van archeologisch waardevolle (bekende) terreinen 

Aantasting van gebieden met een archeologische verwachtingswaarde 

Verkeer (§5.6) Bereikbaarheid 

Robuustheid netwerk RBT 

Luchtkwaliteit (§5.7) Luchtkwaliteit als gevolg van verkeer en bedrijven 

Geluid (§5.8) Industrielawaai 

Wegverkeerslawaai 

Externe veiligheid 

(§5.9) 

Plaatsgebonden risico 

Groepsrisico 

Bereikbaarheid 

Blusvoorziening 

Duurzaamheid 

(§5.11)  

Klimaatadaptatie 

Dichtheid/bebouwd oppervlak. 

Efficiëntie ontsluiting 

Diversiteit biotopen/biodiversiteit 

Ruimtelijke kwaliteit 

(§5.10) 

Verschijningsvorm openbare ruimte 

Sociale veiligheid 

Oriëntatie 

Gezondheid (§5.12) Gezondheidseffecten 

Exploitatie (§5.13) Exploitatieresultaat 

Tabel 7 Overzicht beoordelingscriteria 
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5.2 BODEM EN WATER 

5.2.1 BELEIDSKADER EN BEOORDELINGSCRITERIA 

Voor de thema’s bodem en water is het volgende beleid, wet en regelgeving van belang: 

 

Europees beleid 

Kaderrichtlijnwater, richtlijn 2000/60/EG van het Europees parlement van 23 oktober 2000. 

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die eisen stelt aan de chemische kwaliteit van het grond- 

en oppervlaktewater en de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Onder regie van Waterschap 

Rivierenland is per waterlichaam bepaald wat de knelpunten en de KRW-doelen zijn. De KRW is in 2005 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving en al vanaf 2000 in Europa van kracht.  

 

Voor het RBT is van belang dat tenminste voldaan wordt aan het stand-still principe. Dit houdt in dat een 

ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand van het watersysteem niet mag verslechteren, 

tenzij beargumenteerd kan worden dat dit wegens 'een hoger doel' niet anders kan.  

 

Nationaal beleid  

Nationaal Bestuursakkoord Water 2010 

Op basis van het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw en het kabinetsstandpunt 'Anders 

omgaan met water' hebben het rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie 

van Waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend. Het NBW is doorgevoerd 

in de provinciale en regionale beleidsplannen. Relevante aspecten uit het NBW zijn: 

§ Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 

plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelen 

expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. 

§ Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afvoeren, met als eerste insteek het vasthouden van water. 

§ Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste insteek het 

voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en afvalwater. 

§ Wateropgave (de benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in neerslag) bepalen aan 

de hand van de NBW normen regionale wateroverlast. Voor stedelijk gebied geldt een norm van T=100 

(bui die eens in de 100 jaar voorkomt). Voor glastuinbouw geldt een norm van T=50 (bui die eens in de 

50 jaar voorkomt). En voor akkerbouw en grasland geldt respectievelijk T=25 en T=10. 

De ontwikkeling van het RBT past binnen dit beleid. De watertoets wordt doorlopen en verontreiniging 

van hemelwater wordt voorkomen. De benodigde bergingscapaciteit wordt gerealiseerd om het 

afstromend hemelwater op te vangen. 

 

Waterwet 2009  

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Acht bestaande wetten voor het waterbeheer in 

Nederland worden vervangen door deze Waterwet en de zes verschillende vergunningen worden 

opgenomen in één vergunning. Met de Waterwet hebben het Rijk, waterschappen, provincies en 

gemeenten  moderne wetgeving in handen om integraal waterbeheer te realiseren, om te zorgen voor 

waterveiligheid en om watervervuiling, wateroverlast en watertekorten tegen te gaan. Ook verplicht de 

Waterwet waterschappen en gemeenten om hun taken en bevoegdheden onderling af te stemmen, in het 

bijzonder voor de riolering en de zuivering van afvalwater.  

 

Voor het RBT is van belang dat voor de volgende activiteiten een watervergunning in het kader van de 

Waterwet dient te worden aangevraagd: 
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§ Werken in en in de nabijheid van oppervlaktewater, bijvoorbeeld het leggen van kabels en het verlagen 

van het maaiveld.  

§ Het onttrekken en weer lozen van grondwater tijdens de bouwwerkzaamheden. 

§ Het lozen van regenwater van verhard dak- en terreinoppervlak direct of via een 

retentie/infiltratievoorziening in oppervlaktewater. 

§ Werkzaamheden in of nabij waterkeringen. 

 

Wet bodembescherming (Wbb), 1 januari 1995 

De Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die (kunnen) worden verbonden aan het 

verrichten van handelingen in of op de bodem. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod. 

De wet heeft alleen betrekking op landbodems. Waterbodems vallen onder de op 22 december 2009 in 

werking getreden Waterwet. 

 

Besluit bodemkwaliteit, januari 2008. 

Het Besluit bodemkwaliteit streeft naar een balans tussen een gezonde bodemkwaliteit en ruimte voor 

maatschappelijke ontwikkelingen. Het besluit omvat regels voor het verantwoord toepassen van grond, 

baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de uitvoering van bodemwerkzaamheden.  

 

Provinciaal beleid 

Provinciaal Waterplan 'Waar water werkt en leeft' 2010 – 2015 

Het Provinciaal Waterplan bevat het strategische waterbeleid van de provincie Noord-Brabant voor de 

periode 2010-2015. Het plan doorloopt samen met de plannen van het Rijk en de waterschappen een 6-

jarige beleidscyclus die is afgestemd op de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water. Naast beleidskader 

is het Provinciaal Waterplan ook toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het 

gebied van water. Het plan is tevens beheerplan voor grondwateronttrekkingen. Bovendien is het plan 

structuurvisie voor het aspect water op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Nabij de Bruine 

Kil en de Bakkerskil komen de volgende beleidsdoelstellingen voor:  

§ Water voor de landelijke structuur - Water voor de EHS. 

§ Ruimte voor behoud en herstel watersystemen. 

§ Waterhuishoudkundige functies - Functie waternatuur(lijnvormig). 

§ Ecologische verbindingszone. 

 

Op het perceel van het RBT is de volgende beleidsdoelstelling opgelegd: “Water voor landelijk gebied”. 

Omdat de bestemming wordt gewijzigd naar industrieterrein vervalt de functie “Water voor landelijk 

gebied”. 

 

Regionaal beleid  

Peilbesluit Alm en Biesbosch, 2010  

Doel van het peilbesluit is de belanghebbenden duidelijkheid en rechtszekerheid te bieden ten aanzien van 

de te handhaven peilen. Met het peilbesluit verplicht het waterschap zich om binnen redelijke grenzen 

alles te doen wat nodig is om de vastgestelde peilen te handhaven. Tijdelijke afwijkingen als gevolg van 

extreme weersomstandigheden of calamiteiten worden daarbij als onvermijdelijk beschouwd. 

 

Voor het plangebied van het RBT geldt dit peilbesluit. Dit betekent dat de gehanteerde peilgebieden en 

peilen gehandhaafd moet blijven. Indien aanpassingen van peilgebieden of peilen nodig zijn voor het 

veranderende grondgebruik dan dient een procedure voor het wijzigen van het peilbesluit te worden 

doorlopen. 
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Keur Waterschap Rivierenland, 2009  

In de keur staan geboden voorgeschreven over wat gedaan moet worden om te zorgen dat de 

watergangen en waterkeringen in stand blijven. In de verboden staan die zaken welke in principe 

onwenselijk zijn voor de constructie of de functie van watergangen of waterkeringen.  Verder staan er in 

de Keur ook regels die gaan over onderhoudsverplichtingen voor aanwonenden langs watergangen en 

waterkeringen. Dit betekent voor het RBT dat er naast A-watergangen aan weerszijden een 5,0 m brede 

beschermingszone aanwezig is. Er liggen geen waterkeringen nabij het plangebied van het RBT.  

 

Watertoetsproces 

Door het proces van de watertoets te doorlopen borgt het waterschap de doelen zoals gesteld in het NBW 

akkoord. Bij het toetsen van ruimtelijke plannen streeft het waterschap naar een invulling van de trits 

vasthouden-bergen-afvoeren. In het document ‘Achtergrondinformatie Watertoets’ van het waterschap 

Rivierenland zijn de retentie normen beschreven.  

De benodigde ruimte voor compenserende waterberging wordt berekend op basis van maatgevende 

regenbuien, de toename aan verhard oppervlak en de maximaal toelaatbare peilstijging. Voor plannen met 

meer dan 5 hectare extra verharding en/of waterhuishoudkundig complexe plannen wordt een aparte 

berekening gevraagd. Hierbij worden de volgende berekeningsuitgangspunten gehanteerd. 

§ De maatgevende afvoer door de watergangen is 1,5 l/s/ha. Dit is ook de afvoer die de watergangen in 

het landelijk gebied nog net aankunnen. 

§ Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar kan voorkomen met 10% opslag vanwege de 

klimaatsverandering (T=100+10% volgens Buishand en Velds) mag er geen inundatie optreden (norm 

NBW). 

§ Bij een regenbui die eenmaal per 10 jaar optreedt met 10% opslag vanwege klimaatsverandering 

(T=10+10% volgens Buishand en Velds) moet er voor het straatpeil nog een drooglegging van 0.7 m zijn 

ten opzichte van zomerpeil (norm Waterschap Rivierenland). 

 

Beoordelingscriteria 

Op grond van bovenstaand beleidskader zijn voor de thema’s bodem en water de volgende deelaspecten 

beoordeeld: 

§ Waterkwantiteit. 

§ Grondwater. 

§ Bodemkwantiteit. 

§ Bodemkwaliteit. 

5.2.2 WATERKWANTITEIT 

Referentiesituatie 

Het oppervlaktewatersysteem van de polder bestaat uit een netwerk van sloten en greppels en enkele 

oude kreekrestanten, waaronder de Bruine Kil en de Bakkerskil. In de Bruine Kil kan water ingelaten 

worden vanuit het Steurgat (zie afbeelding 33). Dit water wordt ingelaten voor de landbouw en om de 

watergangen op peil te houden. Via een watergang langs de Draepkilweg en via de noordzijde langs het 

bestaande bedrijventerrein, wordt het ingelaten water naar de Bruine Kil geleid. In het verleden kon 

wateroverlast optreden in de watergangen vanaf de inlaat, wanneer de inlaat open stond in combinatie 

met veel neerslag. De inlaat is inmiddels geautomatiseerd als maatregel uit het waterplan, om 

wateroverlast te voorkomen (bij de combinatie veel neerslag met open staan van de inlaat). Dit knelpunt is 

met het automatiseren van de inlaat opgelost. 
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Afbeelding 33.Zomerpeilen (ZP) en winterpeilen (WP) in en rondom het RBT terrein, waarden zijn in m t.o.v. NAP. 

Voeding van de Bruine Kil vindt plaats vanuit het landbouwgebied, door kwel en door hemelwater 

afkomstig van het bestaande bedrijventerrein. Het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven is voorzien 

van een verbeterd gescheiden rioolstelsel.  

 

Ten behoeve van het agrarisch gebruik van de polders wordt door het waterschap actief peilbeheer 

toegepast. Het waterschap hanteert zomer- en winterpeilen (zie afbeelding 33). In de winter worden de 

peilen laag gehouden om wateroverlast te voorkomen. In de zomer worden de peilen door inlaat van 

water juist verhoogd om de watervoorziening voor de landbouwgewassen te kunnen garanderen. Het 

RBT terrein en de Bruine Kil maken onderdeel uit van het peilbesluit Alm en Biesbosch. Het peilbesluit is 

vastgesteld in 2010.  

 

Het peil in de zuidelijke percelen van Staatsbosbeheer ter plaatse van de Bruine kil (ten oosten 

Draepkilweg) ligt grotendeels in het peilgebied van de gehele Bruine Kil met een winterpeil van 1,1 m-

NAP en een zomerpeil van -0,8 m NAP. Een klein deel ligt in een ander peilgebied met een winterpeil van 

op -0,9 m NAP en een zomerpeil van -0,5 m NAP.  

 

Het huidige bedrijventerrein ligt in een peilgebied met een winterpeil van-0,35 m NAP en een zomerpeil 

van -0,30 m NAP. Dit is het peilvak waar ook het water vanuit het Steurgat wordt ingelaten. Het 

toekomstige RBT is geprojecteerd in een peilvak met een winterpeil van -0,45 m NAP en een zomerpeil 

van -0,35 m NAP en voor een klein deel in het peilvak met een zomerpeil van -0,5 m NAP en een 

winterpeil van -0,9 m NAP. 

 

Over het algemeen is de stroomsnelheid zeer laag, zodat van zwak stromend tot stagnant water sprake is. 

In de kreek zelf zijn geen stuwen aanwezig. Peilgebieden worden gehandhaafd door stuwen in 

zijwatergangen. Voor zover bekend zijn er nu geen problemen bij de wateraanvoer of waterafvoer. 

 

In de autonome ontwikkeling ligt er voor het waterschap en de Provincie een doelstelling voor de 

realisatie van kreekherstel in het kader van de KRW-opgave. Door de uitvoering van het kreekherstel 

ontstaat een natuurlijker watersysteem en wordt invulling gegeven aan de beleidsopgave vasthouden, 

bergen en afvoeren. 
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Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 8 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn toegekend 

op basis van berekeningen van de retentie en expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2  Variant 3 

Waterkwantiteit: vasthouden, 

bergen en afvoeren 

(waterhuishouding) 

0 0 0 0 

Tabel 8 Effectbeoordeling Waterkwantiteit 

De wateropgave van het Regionale Bedrijventerrein (RBT) in Werkendam is geen opgave die wordt 

veroorzaakt door een achterstand van waterberging in bestaand stedelijk gebied. Dat betekent dat voor de 

ontwikkeling van het RBT rekening gehouden moet worden met de normen voor nieuw stedelijk gebied. 

Maatgevend is in dat geval de omstandigheid die eens per 10 jaar voorkomt. De dan maximaal toelaatbare 

waterstandverhoging is 30 centimeter ten opzichte van het zomerpeil. Hieronder is de wateropgave van 

het RBT berekend. 

 

Het RBT heeft een bruto oppervlak van circa 45 ha. Voor de toename van het verhard oppervlak is in 

variant 1 uitgegaan van de volgende getallen: 

§ 8% openbaar verhard. 

§ 75% uitgeefbaar terrein, waarvan 90% verhard. 

§ 75% van de verharding wordt aangesloten op een verbeterd gescheiden rioolstelsel, 25% wordt direct 

op de watergangen afgekoppeld (daken grenzend aan water). 

 

Op basis van deze uitgangspunten is door het waterschap berekend dat ten behoeve van de ontwikkeling 

44.150 m2 extra open water benodigd is. Bij een bui van eens per tien jaar, rekening houdend met een 

opslagpercentage van 10% in verband met de verwachte toename van neerslaghoeveelheden ten gevolge 

van de klimaatontwikkeling, leidt dit tot een peilstijging van 0,30 meter bij een theoretische afvoer van 1,5 

liter per seconde per bruto hectare naar het benedenstroomse gebied. Het al bestaande wateroppervlak 

moet hierbij opgeteld worden. Binnen het plangebied bedraagt dit 6.600 m2, zodat in totaal 50.750 m2 

wateroppervlak benodigd is. 

 

Bij variant 2 en 3 wordt de waterberging in de vorm van open water op het bedrijventerrein gerealiseerd. 

In variant 2 worden de daken die grenzen aan open water direct afgekoppeld op het open water. Een 

aandachtspunt is de aanwezigheid van bomen tussen de bebouwing en het open water. In variant 3 is het 

direct afkoppelen van daken op het open water minder goed uitvoerbaar. Dit omdat de percelen niet 

direct grenzen aan het open water. De openbare weg, het recreatieve fietspand/en de bomen bevinden zich 

tussen de percelen en het open water.  

 

De verharde terreinen lozen bij alle varianten via een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Vanuit het open 

water wordt het opgevangen regenwater vertraagd afgevoerd op het watersysteem van het waterschap. In 

variant 2 en 3 is voor groen en water een oppervlak van 25 en 30% van het oppervlak gereserveerd. Dit 

komt overeen met respectievelijk 11,25 ha en 13,50 ha. Er is bij deze varianten minder dan 5,1 ha nodig 

(minder uitgeefbaar terrein dan in variant 1), er is dus voldoende ruimte aanwezig voor waterberging.  

 

Bij variant 1 wordt de waterberging op een andere wijze gerealiseerd. Bij variant 1 wordt op het 

bedrijventerrein alleen de minimaal benodigde afmetingen van watergangen gerealiseerd ten behoeve  

van de water afvoerende functie van  het RBT en de Bruine Kilhaven. Het grootste deel aan waterberging 
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wordt gerealiseerd in de vorm van kreekherstel langs de Bruine Kil. Hiermee wordt zowel de doelstelling 

voor waterberging als de opgave voor kreekherstel en ecologie gerealiseerd. De waterberging in de vorm 

van kreekherstel wordt gerealiseerd op percelen langs de Bruine Kil. In variant 1 worden de daken die 

grenzen aan open water direct afgekoppeld op de afvoerende watergangen. Ook in deze variant is de 

aanwezigheid van bomen tussen de bebouwing en het open water een aandachtspunt. De verharde 

terreinen lozen via een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Het regenwater stroomt in de toekomstige 

situatie vanuit het RBT via een op te waarderen  watergang langs de beide zuidelijke percelen (ten oosten 

van de Draepkilweg) naar de Bruine Kil. Ten behoeve van de ecologische doelstellingen wordt de 

waterberging in de vorm van kreekherstel grotendeels ingevuld door rietmoeras en open water. Het 

rietmoeras is gedurende het hele jaar watervoerend, waardoor dit kan worden meegerekend bij de inzet 

voor waterberging. Het open water wordt aangelegd ten behoeve van de verschillende vissoorten, 

waaronder de grote modderkruiper.  

 

In alle drie de varianten wordt de waterbergingsopgave behaald. Daarom scoren alle drie de varianten 

neutraal (0) ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

Mitigerende maatregelen 

Bij de verschillende varianten is er voldoende ruimte beschikbaar voor het realiseren van de benodigde 

retentie. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen voor de beoordeling relevante leemten in kennis geconstateerd. 

5.2.3 GRONDWATER 

In Tabel 9 is de geohydrologische bodemopbouw van het plangebied weergegeven. Aan de hand van de 

isohypsenkaart kan geconcludeerd worden dat de regionale grondwaterstroming globaal van zuidoost 

naar noordwest verloopt.  

 

Het grondwater in het freatische pakket (deklaag) wordt beïnvloedt door diepe ontwatering in 

slotenstelsels en drainage in het landbouwgebied. Ter plaatse van het RBT varieert de grondwatertrap  

tussen IV en VII (zie Tabel 10). Bij grondwatertrap VI, IV en VII ligt de Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstand op meer dan 40 cm beneden het maaiveld. Dit duidt op een relatief grote ontwatering 

door drainage en de aanwezige beheerste oppervlaktewaterpeilen in de sloten.  

 

Ten behoeve van het peilbesluit (november 2010) is voor het gebied een GGOR-studie (Gewenst Grond- en 

Oppervlaktewater Regime) uitgevoerd. In deze studie zijn de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 

(GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) bepaald. De GHG ligt nabij de Bakkerskil op 25 tot 

100 cm beneden maaiveld. Deze hoogte is vooral afhankelijk van het oppervlaktewaterpeil in de 

Bakkerskil en de maaiveldhoogte. Vanwege het lagere peil in de Bruine Kil ligt de GHG hier op 50 tot 150 

cm beneden maaiveld. De GLG varieert tussen de 100 cm en 200 cm beneden het maaiveld. 

 

In de nabijheid van het plangebied bevindt zich slechts 1 peilbuis (B44E0163) van het TNO-netwerk. In 

deze buis zijn slechts een beperkt aantal metingen in een niet relevante periode uitgevoerd. Daarom zijn 

deze metingen buiten beschouwing gelaten. 
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Globale diepte 

  (m-mv) 

Geohydrologische 

eenheid 

Lithostratische 

Eenheid 

Algemene samenstelling 

0-12 Deklaag Holoceen  

12-37 1e watervoerend pakket Formatie van Sterksel Zand, matig grof tot uiterst 

grof 

37-58 1e scheidende laag Formatie van Stramproy 
Zand, uiterst fijn tot zeer 

grof 

58-61 2e watervoerend pakket Formatie van Stramproy 
Zand, uiterst fijn tot zeer 

grof 

61-70 2e scheidende laag Formatie van Waalre 

Klei, sterk zandig tot zwak 

ziltig Zand, uiterst fijn tot 

uiterst grof 

70-85 3e watervoerend pakket Formatie van Waalre 

Klei, sterk zandig tot zwak 

ziltig  Zand, uiterst fijn tot 

uiterst grof 

85-122 3e scheidende laag Formatie van Peize 
Zand, matig grof tot uiterst 

grof 

122-183 4e watervoerend pakket Formatie van Maassluis 

Zand, uiterst fijn tot matig 

fijn  Klei, vaak ziltig en 

zandig 

183-340 5e watervoerend pakket Formatie van Oosterhout 

Zand, zeer fijn tot zeer 

grof (kleiig) Klei en 

zandige klei 

Schelpenbanken 

Tabel 9: Geohydrologische bodemopbouw 

 

 I II III IV V VI VII 

Gemiddeld 

hoogste 

grondwaterstand 

(GHG) 

- - < 40 cm 

beneden 

maaiveld 

> 40 cm 

beneden 

maaiveld 

< 40 cm 

beneden 

maaiveld 

40-80 cm 

beneden 

maaiveld 

>80 cm 

beneden 

maaiveld 

gemiddeld 

laagste 

grondwaterstand 

GLG 

< 50 cm 

beneden 

maaiveld 

50-80 cm 

beneden 

maaiveld 

80-120 cm 

beneden 

maaiveld 

80-120 cm 

beneden 

maaiveld 

> 120 cm 

beneden 

maaiveld 

>120 cm 

beneden 

maaiveld 

>120 cm 

beneden 

maaiveld 

Tabel 10: Betekenis grondwatertrappen 

Midden door het gebied van het beoogde regionale bedrijventerrein ligt volgens bestaande kaarten een 

zandbaan in de ondiepe ondergrond. Deze zandbaan is een stroomrug van oude kreken waarbij een meer 

zandige ondergrond is ontstaan. Doordat deze zandbanen beter doorlatend zijn dan de omliggen klei- en 

zavelgrond, kan hier lokaal meer kwel optreden. Vooral bij hoge rivierwaterstanden. Inmiddels is uit 

boringen gebleken dat er ter plaatse van het RBT geen duidelijk herkenbare zandbaan in de ondergrond 

aanwezig is, maar dat over de volledige oppervlakte van het RBT een zandige laag in de ondiepe 

ondergrond aanwezig is. 

 



 

 

  

 

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 

Land van Heusden en Altena 

 
076967920:0.24 - Definitief ARCADIS 

 
91 

     

In de Bruine Kil is een kwelstroom aanwezig. Dit verklaart ook de bruine kleur van het water en de 

herkomst van de naam van deze kreek. Het is vooral ondiepe kwel, afkomstig vanuit het Steurgat. Het 

Steurgat heeft een hoger peil van waaruit infiltratie plaatsvindt richting de Bruine Kil.  

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 11 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2  Variant 3 

Grondwater  0 0/+ 0 0 

Tabel 11: Effecten grondwater 

De bodemgesteldheid en grondwaterstromingen kunnen veranderen als gevolg van vergravingen en 

ophoging dan wel grondverbetering. De verschillen tussen de varianten worden veroorzaakt door de 

benodigde vergravingen voor grondverbetering en aanleg van open water op het bedrijventerrein. 

Eventueel aanwezige landbouwdrainage wordt bij alle varianten onklaar gemaakt. Ten behoeve van de 

afwatering worden watergangen aangelegd.  

  

In alle drie de varianten kan er door een toename aan verhard oppervlak minder infiltratie van regenwater 

plaatsvinden. Het regenwater wat terecht komt op het verhard oppervlak wordt namelijk afgevoerd op 

het open water. Dit zorgt voor een verlaging van de grondwaterstand. Ook zorgt het open water in de 

vorm van waterberging voornamelijk op het terrein van het RBT (voor een deel in variant 1 en volledig in 

variant 2 en 3) voor een drainerend effect op de grondwaterstand. Echter zorgt het verwijderen van de 

landbouwdrainage voor een verhoging van de grondwaterstand en treedt er geen verdamping meer op. 

Geconcludeerd kan worden dat de grondwaterstand ongeveer gelijk blijft in alle drie de varianten. Wel 

zorgt variant 1 voor extra kwel op de Bruine Kil, omdat deze wordt verlengd, verdiept en verbreed.  

 

In alle drie de varianten zijn er aanvullende maatregelen nodig in de vorm van ophoging en drainage 

(ophoging heeft voorkeur, drainage leidt tot meer afvoer grondwater en extra benodigd open water 

bovenop de genoemde benodigde hoeveelheid) om de benodigde ontwatering voor wegen en gebouwen 

te bereiken. Naar verwachting zijn er dus extra maatregelen en kosten nodig om voldoende ontwatering te 

realiseren. De benodigde ontwatering voor het bedrijventerreinen bedraagt 1,0 m.  

Variant 2 en 3 hebben geen effect op het grondwater en scoren daarom neutraal (0). Variant 1 leidt tot 

extra kwel op de Bruine Kil, wat positief is voor de waterkwaliteit en scoort daarom licht positief (0/+).  

 

Midden door het gebied van het beoogde regionale bedrijventerrein ligt volgens bestaande kaarten een 

zandbaan in de ondergrond. Doordat deze zandbanen beter doorlatend zijn dan de omliggen klei- en 

zavelgrond, kan hier lokaal meer kwel optreden. Vooral bij hoge rivierwaterstanden. Door afgravingen 

kan dan de bovenliggende kleilaag worden doorbroken en kan de kwel toenemen. Dit zal dan vooral bij 

variant 2 en 3 optreden, omdat er meer water wordt aangelegd. Door het extra water is er echter ook meer 

capaciteit om de extra kwel te bergen. Inmiddels is uit boringen gebleken dat er ter plaatse van het RBT 

geen duidelijk herkenbare zandbaan in de ondiepe ondergrond aanwezig is, maar dat over de volledige 

oppervlakte van het RBT een zandige laag in de ondiepe ondergrond aanwezig is. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn mogelijke mitigerende maatregelen nodig om voldoende ontwatering te bereiken. De maatregelen 

kunnen bestaan uit ophoging en drainage (ophoging heeft voorkeur, drainage leidt tot meer afvoer 

grondwater en extra benodigd open water bovenop de genoemde benodigde hoeveelheid). 
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Er zijn mitigerende maatregelen mogelijk in verband met eventueel optredende kwel. Mogelijke 

maatregelen zijn de aanleg van voldoende open water om de kwelstroom te bergen. Deze maatregelen zijn 

inmiddels voor de gekozen voorkeursvariant uitgewerkt in het waterhuishoudkundige plan (zie paragraaf 

4.3.2). 

 

Leemten in kennis 

Effecten van de kwelwaterdruk tijdens hoge rivierwaterstanden dienen nader in beeld gebracht te worden. 

Mogelijk dat aanvullende inrichtingsmaatregelen moeten worden getroffen (ontwatering en voldoende 

ophoging voor bedrijventerrein, zeker bij variant 1 omdat hier geen watergangen worden aangelegd). Om 

dit vast te stellen kunnen berekeningen worden uitgevoerd en/of eventueel peilbuizen in het gebied te 

worden geplaatst om de aanwezige kweldruk te meten. Hoewel de effecten technisch gecompenseerd 

kunnen worden kan deze kennisleemte invloed hebben op de besluitvorming omdat de maatregelen 

mogelijk substantiële kosten met zich meebrengen. Deze kennisleemte is inmiddels door middel van 

berekeningen voor de gekozen voorkeursinrichting als onderdeel van het waterhuishoudkundige plan 

ingevuld (zie paragraaf 4.3.2). 

5.2.4 WATERKWALITEIT 

Het oppervlaktewater is relatief voedselrijk. De kwel en inlaat van water dragen voor een belangrijk deel 

bij aan de aanvoer van voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) naar het oppervlaktewatersysteem. Ook de 

landbouw draagt via drainagewater (uitspoelen van voedingstoffen uit bemesting) bij aan voedselrijkdom 

van het sloot- en kreekwater. Wat KRW-normen betreft is in enkele gevallen sprake van een lichte 

overschrijding van de GEP-normen (Goed Ecologisch Potentieel), maar over het algemeen liggen de 

waarden rond of net onder de norm. Wat betreft prioritaire en overige stoffen voldoet koper voor de 

Bakkerskil en Bruine Kil niet aan de norm. Mogelijk dat inlaten van gebiedsvreemd water samenhangt met 

de overschrijdingen.  

 

In de Bruine Kil wordt de waterkwaliteit beïnvloedt door de aanwezige kwel vanuit het Steurgat. Dit heeft 

een positief effect op de waterkwaliteit. Vanuit het bestaande bedrijventerrein van Werkendam wordt 

hemelwater afgevoerd naar de Bruine Kil. Dit heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit. De Bruine 

Kil heeft een tweedelig oeverkarakter. De steile westoever grenst direct aan landbouwgronden, is 

voedselrijk en wordt intensief begraasd dan wel gemaaid. Dit heeft tot gevolg dat deze oever lage 

natuurwaarden bezit. Aan de oostzijde is een bredere bufferzone (variërend in breedte) behouden tussen 

de landbouwgronden en de kreek. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 12 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2  Variant 3 

Waterkwaliteit 0 + 0/+ 0/+ 

Tabel 12: Effectbeoordeling Waterkwaliteit 
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Door de omvorming van landbouw naar industrieterrein vermindert de nutriëntenlast binnen het 

stroomgebied. Dit heeft bij alle 3 de varianten een licht positief effect. Op het RBT terrein wordt de aanleg 

van een verbeterd gescheiden rioolstelsel voorzien. Dit betekent dat de first flush van het verharde terrein 

wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. De rest van het regenwater wordt afgevoerd naar het open 

water op het bedrijventerrein bij variant 2 en 3, of via de watergang naar het aan te leggen rietmoeras bij 

variant 1. In het kader van de wet Milieubeheer worden bij zwaardere bedrijven vaak aanvullende eisen 

gesteld aan de afvoer van het regenwater dat afstroomt van bedrijven. 

 

Variant 1 wordt positiever beoordeeld dan variant 2 en 3. Er wordt extra natuurlijke waterzuiverings-

capaciteit gecreëerd door het kreekherstel / aanleg rietmoeras. Door de verbreding en verdieping van de 

Bruine Kil neemt de positieve invloed van kwel toe en wordt de doorstroming verbeterd.  

 

Mitigerende maatregelen 

Gezien de effectscores zijn mitigerende maatregelen niet nodig. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

5.2.5 BODEMKWANTITEIT 

Referentiesituatie 

Op de bodemkaart van Nederland is het gehele gebied aangewezen als Kalkrijke poldervaaggrond, 

bestaande uit zware zavel. De Biesbosch, met inbegrip van de kreken zoals de binnen dit project vallende 

Bruine Kil, zijn door de provincie Noord-Brabant aangewezen als aardkundig waardevol gebied. Uit de 

boorbeschrijvingen uitgevoerd in het kader van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de bodem ter 

plaatse van het bos bestaat uit zwakzandige matig humeuze klei tot 1 a 2 m-mv. Onder de klei is er een 

tamelijk abrupte overgang naar grijs fijn zand. Ter plaatse van het noordoostelijk deel van het bos is er 

duidelijk sprake van zware klei, die minder humeus is. Op het graslandgedeelte (westelijk van de 

Draepkilweg gelegen deel) is de bodem duidelijk zandiger (kleiig zand). In de ondergrond worden hier 

wisselend zandige en kleiige bodemsoorten aangetroffen; ook is veen aangetroffen. De klei en veenlagen 

hebben een beperkte draagkracht ten aanzien van wegen en bebouwingen.  

 

In de bodem zijn klei en plaatselijk veenlagen aanwezig. De aanwezigheid van klei en vooral veen kan 

leiden tot zettingen.  Zetting is het proces waarbij de grond onder invloed van belasting wordt 

samengedrukt. In de huidige situatie zijn de gronden in landbouwkundig gebruik.  

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 13 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Bodemkwantiteit 0 - 0/- 0/- 

Tabel 13: Effectbeoordeling bodemkwantiteit 

Bij alle varianten is er sprake van aanleg van wegen en bebouwing. Ter plaatse van de bebouwing en de 

wegen kan zetting optreden door de aanwezigheid van kleilagen. Om de zetting te voorkomen dient 

rekening te worden gehouden met de grondverbetering onder wegen en mogelijk het toepassen van 
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voorbelasting. De hoge grondwal bij kreekherstel bij variant 1 leidt tot extra zetting. Dit bepaalt de 

negatieve score (-) bij variant 1.  

 

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een gesloten grondbalans. Er is bij alle 3 de varianten 

bodemmateriaal nodig voor grondverbetering onder wegen e.d. Bij variant 2 en 3 kan de uitkomende 

grond bij het graven van open water op het RBT zelf worden gebruikt voor het ophogen van de andere 

terreinen. Bij variant 1 komt geen grond vrij op het RBT zelf voor het ophogen van het bedrijventerrein. De 

grond die vrij komt bij het kreekherstel is deels dusdanig verontreinigd dat dit deel niet kan worden 

afgevoerd en dit deel wordt gebruikt voor de aanleg van een grondwal. Daarnaast is de Bruine kil 

aangewezen als aardkundig waardevol gebied. Vanwege deze punten scoort variant 1 negatiever dan 

variant 2 en 3. 

 

Mitigerende maatregelen 

Bij alle varianten is er spraken van aanleg van wegen en bebouwing en daarom moeten mitigerende 

maatregelen worden genomen om de draagkracht van de bodem te verbeteren. De omvang van de 

mitigerende maatregelen verschilt nauwelijks per variant. 

 

Om de effecten te beperken kunnen bij alle inrichtingsvarianten de volgende mitigerende maatregelen 

genomen worden: 

§ Grondverbetering 

§ Voorbelasting  

 

Leemten in kennis 

De noodzaak en omvang van de grondverbetering/voorbelasting was ten tijde van de beoordeling van de 

varianten in dit MER nog niet bekend. Deze kennisleemte was niet van invloed op de keuze van de 

voorkeursinrichting. Inmiddels is de omvang van de benodigde voorbelasting wel bekend. 

5.2.6 BODEMKWALITEIT 
 

Referentiesituatie 

In opdracht van de gemeente Werkendam is een historisch, verkennend en nader (water)bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van het RBT-terrein. De weilanden binnen de onderzoekslocaties zijn voor zover 

bekend altijd in gebruik geweest als landbouw en graslanden. Deze percelen zaten tot omstreeks 1970 

precies ingesloten tussen de kreken Bruine Kil en Bakkerskil. In het verleden heeft op de locatie 

ruilverkaveling plaatsgevonden waarbij diverse sloten op de locatie zijn gedempt. Op een locatie van het 

voormalige kreek-haventje is een bodemverontreiniging aangetroffen  

 

Op basis van het uitgevoerde waterbodemonderzoek wordt geconcludeerd dat er geen waterbodem 

verontreinigingen zijn aangetroffen in de bestaande watergangen langs de Grotewaardweg en de 

Krouwerskade.  

 

In verband met het beoogde kreekherstel en waterberging is een indicatief onderzoek uitgevoerd naar de 

bodemkwaliteit ter plaatse. De onderzochte percelen zijn gelegen tussen de Dertienmorgen en de inlaat 

(Steurgat) aan de Middelwaard. De conclusies van dit onderzoek staan beschreven in een memo van de 

gemeente Werkendam met onderwerp: mogelijkheden grondverzet/grondbalans Kreekherstel RBT-

terrein, Dreapkilweg te Werkendam. Op basis van het uitgevoerd indicatieve onderzoek kan 

samenvattend worden geconcludeerd dat bij het merendeel van de onderzocht percelen verontreinigingen 

zijn aangetroffen. De verontreinigingen variëren van licht verontreinigd tot sterk verontreinigd, wat  
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betekent dat een groot gedeelte van de grond die vrijkomt als gevolg van de uitvoering van het 

kreekherstel elders niet toepasbaar is. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 14 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement en de uitgevoerde milieukundige bodemonderzoeken.  

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2  Variant 3 

Bodemkwaliteit  0 0 +  + 

Tabel 14: Effectbeoordeling bodemkwaliteit 

Rekening houdend met het schetsontwerp van het regionaal bedrijventerrein bevindt één van de nieuw 

aan te leggen watergang bij variant 2 en 3 zich precies in de contouren van een voormalige kreek-haventje. 

Er vinden daarom graafwerkzaamheden plaats binnen de contouren van de aangetroffen 

bodemverontreiniging, waarbij naar schatting circa 450 m3 verontreinigde grond zal vrijkomen. Omdat 

hierdoor bij variant 2 en 3 een deel van de verontreinigde grond wordt verwijderd en af wordt gevoerd, 

verbetert de bodemkwaliteit. Deze varianten scoren dus positief (+). 

 

Bij variant 1 wordt deze watergang niet gegraven. Wel wordt er gegraven nabij de Bruine Kil. De 

uitkomende grond van deze percelen is voor een deel zodanig verontreinigd dat dit deel op deze percelen 

moet worden hergebruikt. Hiertoe wordt aan de noordzijde een kade aangelegd. De moeraszone wordt 

afgegraven tot 0,1 m beneden winterpeil. Omdat de volledige waterbergingsopgave wordt ingevuld door 

het graven van moeraszones en dieper water komt er veel grond vrij. Dit resulteert in een grondwal/kade 

van 5,0 meter hoog (zie bijlage 3). De kade/grondwal heeft een bovenbreedte van 5 tot 10 meter. Omdat 

het meest verontreinigde deel van de uitkomende grond niet wordt verwijderd, maar op het perceel wordt 

hergebruikt, treedt er geen verbetering op van de bodemkwaliteit. De variant scoort daarom neutraal (0). 

 

Mitigerende maatregelen 

Gezien de effectscores zijn mitigerende maatregelen niet nodig. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 
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5.3 NATUUR 

5.3.1 BELEIDSKADER EN BEOORDELINGSCRITERIA 

Voor het thema Natuur zijn de volgende beleidskaders van belang: 

§ Natuurbeschermingswet 1998 (Natura 2000); 

§ Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 

§ Flora- en faunawet. 

 

Natuurbeschermingswet 1998 

Voor de bescherming van de Europese biodiversiteit moeten de EU-lidstaten gezamenlijk gebieden 

aanwijzen, die een Europees ecologisch netwerk (Natura 2000) gaan vormen.  

De Speciale Beschermingszones die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn of worden 

aangewezen, vallen hier onder. Het wettelijke kader voor de aanwijzing en bescherming van Natura 2000-

gebieden is de Natuurbeschermingswet 1998, waarin beide richtlijnen zijn opgenomen.  

 

Bij de bescherming van Natura 2000-gebieden staan de ‘instandhoudingsdoelstellingen’ (beschermde 

habitattypen en soorten) centraal. De Natuurbeschermingswet 1998 biedt verschillende instrumenten om 

deze doelen te realiseren: 

§ Het treffen van instandhoudingmaatregelen. 

§ Het treffen van passende maatregelen om te voorkomen dat de kwaliteit van habitats verslechtert. 

§ Beoordelingsplicht voor plannen en projecten die mogelijk (significante) gevolgen hebben voor 

beschermde natuurgebieden. Voor projecten en andere handelingen geldt daartoe een 

vergunningplicht. 

 

De inrichting en gebruik van het RBT heeft mogelijk gevolgen voor omliggende Natura 2000-gebieden. 

Eventueel kreekherstel vindt zelfs plaats binnen de grenzen van Natura 2000. Het is belangrijk om te 

onderzoeken wat de effecten voor deze gebieden zijn om te kijken of een vergunning verleend moet 

worden voor het initiatief en onder welke voorwaarden dat gebeuren kan. 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

Om de natuur in Nederland tot een goed functionerend ecologisch netwerk te maken, wordt de EHS 

begrensd en aangelegd, als netwerk van bestaande en nieuwe natuur. Dit netwerk bestaat uit 

verbindingszones en beschermde reservaten en Natura 2000-gebieden. Het doel van de EHS is het 

vergroten en verbinden van natuurgebieden. Door deze verbindingen vindt uitwisseling plaats van 

planten en dieren tussen gebieden. De EHS is begrensd en planologisch vastgelegd.  

 

Het beschermingsregime is onder de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening vastgelegd in de Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (BARRO, 2011/2012) en werkt via provinciale verordeningen door in 

gemeentelijke bestemmingsplannen. Ruimtelijke ingrepen met negatieve effecten op wezenlijke waarden 

en kenmerken zijn niet toegestaan. Het nee, tenzij-regime laat alleen onder bepaalde voorwaarden 

ontwikkelingen toe. Het Rijk heeft in samenwerking met de provincies het beleidskader Spelregels EHS 

uitgewerkt. Het Rijk heeft de provincies gevraagd de inhoud van de Spelregels EHS, waaronder 

saldobenadering, te laten doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid. Dit beleid is uitgewerkt en 

vastgelegd in de Verordening Ruimte 2014 van de Provincie Noord-Brabant. De ambitie voor de delen 

aangewezen als EHS is nader ingevuld in het Natuurbeheerplan 2013. 
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Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en 

waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’-regime. Dat wil zeggen dat ontwikkelingen in de EHS 

die significante gevolgen hebben voor de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS alleen kunnen 

worden toegestaan als er sprake is van een groot openbaar gelang en er geen alternatieve oplossingen zijn. 

Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met positief gevolg doorloopt, kan de ingreep 

plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt 

gecompenseerd. Als een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-

regime kan de ingreep niet plaatsvinden. 

 

Het bedrijventerrein grenst aan delen die aangewezen zijn in het kader van de Ecologische 

Hoofdstructuur. Kreekherstel is zelfs voorzien binnen de EHS. Het is belangrijk om de effecten op deze 

delen nader te beschouwen. 

 

Flora- en faunawet (2002) 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren. In de Flora- 

en faunawet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 

geïmplementeerd. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of 

verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden 

(algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te 

nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel 2).  

 

Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te 

beschadigen, te vernielen of te verstoren. Voor diverse soorten (bijvoorbeeld das, vleermuizen en 

broedvogels met jaarrond beschermde nesten) geldt ook dat het functioneel leefgebied en/of nesten 

(jaarrond) beschermd zijn. 

 

Het plangebied vormt mogelijk voor beschermde soorten een leefgebied. Herinrichting en gebruik van het 

plangebied leiden in dat geval mogelijk tot overtreding van verbodsbepalingen. In dat geval is het 

noodzakelijk om maatregelen te nemen en/of een ontheffing aan te vragen. 

 

Beoordelingscriteria  

Op grond van bovenstaand beleidskader zijn de volgende deelaspecten beoordeeld: 

§ Natura 2000 (stikstofdepositie, licht, vliegroutes vleermuizen). 

§ EHS (ruimtebeslag, lozing afvalwater, stikstofdepositie, licht). 

§ Soortbescherming (maatregelen nodig?). 

§ Overige natuurwaarden (terrein nu en nieuwe elementen in inrichting). 
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5.3.2 NATURA 2000 

Referentiesituatie 

In de ruime omgeving van het plangebied liggen verschillende Natura 2000-gebieden, zie Afbeelding 34.  

 

 

Afbeelding 34: Plangebied (binnen oranje cirkel) en ligging van Natura 2000-gebieden (geel). Kaart afkomstig van het 

ministerie van EZ. 

Delen van het plangebied liggen zelfs binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Biesbosch. Het 

gaat hierbij om het deel waar waterberging door middel van kreekherstel is voorzien, zie Afbeelding 35. 

 

 

Afbeelding 35: Globale begrenzing van het plangebied (blauw) en ligging van het Natura 2000-gebied Biesbosch (geel). 

Kaart afkomstig van het ministerie van EZ. 

Gezien de ligging van het Natura 2000-gebied is het mogelijk dat kwalificerende soorten voorkomen in het 

plangebied. Daarnaast is het mogelijk dat de delen buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied ook 

een functie hebben voor kwalificerende soorten binnen het Natura 2000-gebied. In dat geval hebben 

ontwikkelingen buiten het Natura 2000-gebied mogelijk een invloed op populaties binnen het Natura 
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2000-gebied. Voor het RBT is een voortoets uitgevoerd, dit gaat echter alleen over de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein en niet over het kreekherstel (ARCADIS, 2011b). Hieronder zijn in de tabel de 

aanwezigheid en functie van het plangebied voor kwalificerende soorten weergegeven. 

 

Code Kwalificerende waarden Aanwezigheid en/of functie plangebied 

Habitatrichtlijn: habitattypen 

Stroomdalgraslanden [H6120] 

Habitattypen liggen op relatief grote afstand van plangebied in de Biesbosch, 
maar zijn gevoelig voor de depositie van stikstof. 

Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden (subtype 
Glanshaver) [H6510A] 

Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden (subtype 
Grote vossenstaart) [H6510B] 

Vochtige alluviale bossen (subtype 
Zachthoutooibossen) [H91E0A] 

Bevinden zich op een afstand van 1 km in de Bruine Kil. Dit habitattype is niet 
gevoelig voor de depositie van stikstof. 

Vochtige alluviale bossen (subtype 
Essen-iepenbossen) [H91E0B] 

Habitattypen liggen op relatief grote afstand van plangebied in de Biesbosch, 
maar zijn gevoelig voor de depositie van stikstof. 

Overige habitattypen in de Biesbosch 
Liggen niet in de buurt van het plangebied en zijn niet gevoelig voor 
stikstofdepositie. 

Habitattypen buiten de Biesbosch 

In het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem komen 
verschillende habitattypen voor. Gezien de afstand zijn directe effecten 
uitgesloten, maar een aantal habitattypen (H3150, H6120 en H6510A) is 
gevoelig voor stikstofdepositie. 

Habitattypen: Habitatrichtlijnsoorten 

Zeeprik, rivierprik, elft, fuut, zalm en 
rivierdonderpad 

Deze soorten komen voor in de rivier en het Steurgat. De Bruine Kil en het 
plangebied vormen geen leefgebied van deze soorten. 

Grote modderkruiper, kleine 
modderkruiper en bittervoorn 

Bruine Kil vormt potentieel leefgebied van deze soorten. 

Meervleermuis 

Bruine Kil vormt foerageergebied en trekroute. Aanwezigheid van 
verblijfplaatsen is uitgesloten omdat deze soort gebruik maakt van 
bebouwing, grotten en kelders. Langs de Bruine Kil zijn dergelijke structuren 
niet aanwezig en in de boerderij langs de Grotewaardweg is deze soort niet 
aangetroffen. 

Bever In de Bruine Kil zijn geen bevers waargenomen. 

Noordse woelmuis 
Voor deze soort geschikte leefgebieden zijn niet aanwezig in en rond het 
plangebied. 

Tonghaarmuts 

Tonghaarmuts is een soort van die vooral op jonge wilgenbossen langs de 
rivier voorkomt. Andere bomen zijn ook wel mogelijk, belangrijk is dat 
groeiplaatsen niet teveel uitdrogen. Langs de Bruine Kil zijn geen 
waarnemingen bekend en de groeiplaatsen van de bossen, zonder invloed de 
Bruine Kil zijn niet geschikt voor deze soort.  

Vogelrichtlijn: broedvogels 

Aalscholver 
Water in het plangebied vormt foerageergebied van deze soort, maar kolonies 
bevinden zich op geruime afstand. 

Roerdomp, porseleinhoen en snor. 
Deze vogels van moerassen en natte graslanden broeden hoofdzakelijk 
buitendijks en niet langs de Bruine Kil.  

Bruine kiekendief Marginaal foerageergebied, maar geen broedgebied. 

Blauwborst Zuiden van Bruine Kil is broedgebied. 

IJsvogel 
Delen van de Bruine Kil zijn mogelijk geschikt voor deze soort, hoewel grote 
delen van de Bruine Kil troebel zijn (deze soort vist op zicht) en weinig 
overhangende takken aanwezig zijn. Waarnemingen zijn niet bekend. 

Vogelrichtlijn: niet-broedvogels 

Pijlstaart, tafeleend, kuifeend, 
nonnetje, grote zaagbek 

Deze soorten komen niet voor in de polder of aanliggende kreken, wel in het 
Steurgat 
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Code Kwalificerende waarden Aanwezigheid en/of functie plangebied 

Fuut, aalscholver, grote zilverreiger, 
lepelaar, meerkoet,  

Deze soorten zijn wel waargenomen in het Steurgat, maar niet in de Bruine 
Kil. 

Zeearend 
Vooral waargenomen in de buitendijkse delen van de Biesbosch (website 
waarneming.nl). 

Visarend Kleine aantallen in de buitendijkse delen van de Biesbosch. 

Kleine zwaan, brandgans, smient, 
krakeend, wintertaling, wilde eend, 
slobeend 

Zwanen en ganzen komen in het Natura 2000-gebied vooral voor in de 
verschillende graslanden en wateren. De aantallen zijn vooral hoog in de 
graslanden ten oosten van Dordrecht, niet zozeer in de polders ten oosten 
van de Biesbosch, hoewel aanwezigheid niet is uitgesloten. 

Kolgans, grauwe gans 
In de polders ten oosten van de Biesbosch komen deze soorten in 
aanzienlijke aantallen voor. 

Overige niet-broedvogels 
Waarnemingen zijn niet gedaan en het plangebied vormt voor deze soorten 
geen geschikt leefgebied. 

Tabel 15: Aanwezigheid van kwalificerende soorten in en rond het plangebied (ARCADIS, 2011b). 

In het kader van de Natuurbeschermingswet is als autonome ontwikkeling relevant dat door de jaren heen 

de stikstofdepositie afneemt. Als gevolg van generiek beleid en implementatie van steeds schonere 

technieken neemt de achtergronddepositie van stikstof af. Verder zijn geen relevante autonome 

ontwikkelingen voorzien. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 16 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Natura 2000 0 0/- - - 

Tabel 16 Effectbeoordeling Natura 2000 

§ Voor de worstcase inrichtingsvariant is een indicatieve berekening gemaakt van de stikstofdepositie. 

Stikstofdepositie in de omgeving is het gevolg van enerzijds de inrichting van het bedrijventerrein met 

bedrijven die stikstof uitstoten. Anderzijds leidt de toename van verkeer ook tot een toename van de 

stikstofdepositie langs de wegen. Op basis van de indicatieve berekening is in vergelijking met de 

autonome situatie in zowel 2024 als 2034 sprake van een toename van de stikstofdepositie. Vooral de 

nabijgelegen Bruine Kil vangt veel stikstof in door de aanwezigheid van bomen. Ook voor het Natura 

2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem is een toename van de stikstofdepositie 

berekend. Hoewel sprake is van een toename van de stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden 

met gevoelige habitattypen in een qua stikstofdepositie overbelaste situatie, worden vooralsnog 

beperkte effecten verwacht. Zowel Biesbosch als Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem zijn 

Natura 2000-gebieden onder invloed van de rivier. Voor deze Natura 2000-gebieden vormt 

rivierdynamiek vaak de beperkende factor en staan de graslanden onder invloed van maai- en 

hooibeheer. De rivier voert een hoeveelheid stikstof aan en af die vele malen groter is dat de toename 

van de depositie. In deze gebieden speelt ondanks de aanwezigheid van stikstofgevoelige 

habitattypen, stikstof een beperkte rol. Gezien de huidige juridische inzichten worden echter alle 

varianten als negatief beoordeeld wat betreft de toename van stikstofdepositie in Natura 2000-

gebieden in de omgeving. Door de toenames is het mogelijk noodzakelijk om een vergunning in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998 aan te vragen. 
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§ Uitstraling van licht als gevolg van de ontwikkeling is vooral van belang voor de dichtstbij gelegen 

kreek die onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied. In deze kreek komen echter geen 

kwalificerende soorten voor die gevoelig zijn voor verstoring door licht. De uitstraling van licht op 

andere delen van het Natura 2000-gebied is gering en leidt niet tot effecten op aanwezige soorten. 

Effecten zijn uitgesloten. 

§ Variant 1 heeft een positief effect op het Natura 2000-gebied Biesbosch. De kreek heeft een gering 

belang voor de kwalificerende soorten. Een uitzondering hierop vormen de beschermde vissen; 

effecten op deze vissen tijdens de aanlegfase moeten worden voorkomen. 

§ Alle varianten leiden tot een afname van leefgebieden van vogels. Het gaat hierbij om kwalificerende 

zwanen en eenden. Hoewel aanwezigheid van overige soorten in de polders en de kreken niet is 

uitgesloten, gaat het hierbij om incidentele aanwezigheid. Effecten op deze soorten zijn uitgesloten. 

Voor ganzen en eenden geldt dat de aantallen gering zijn, in het bijzonder als dit vergeleken wordt met 

andere delen van de Biesbosch en aanliggende delen. Het verdwijnen van het foerageergebied als 

gevolg van het bedrijventerrein is verwaarloosbaar en heeft geen effect op de aanwezige populaties. 

Dit is voor de varianten ook niet onderscheidend. 

 

Alle bovenstaande zaken samengenomen zijn twee dingen die opvallen: 1) de toename van de 

stikstofdepositie en 2) de positieve effecten van kreekherstel. Door het kreekherstel wordt de kreek 

geschikter gemaakt voor doelsoorten. In dit licht zijn alle varianten als negatief beoordeeld, waarbij 

variant 1 door het positieve effect als minder negatief is beoordeeld als de andere twee varianten. 

 

Mitigerende maatregelen 

Wanneer effecten zijn voorzien op stikstofgevoelige habitattypen (niet onder invloed van rivierdynamiek) 

kunnen bij alle inrichtingsvarianten maatregelen worden genomen tegen de verhoogde depositie van 

stikstof. Voor inrichtingsvariant 1 geldt aanvullend dat tijdens werkzaamheden aan het water in de Bruine 

Kil maatregelen genomen moeten worden om eventueel aanwezige beschermde vissen zoveel mogelijk te 

sparen. Hierbij moet gedacht worden aan het werken buiten de kwetsbare periode van vissen (de 

kwetsbare periode is ongeveer tussen 1 november en 15 juli), het werken in één richting of het afdammen 

en afvangen als grootschalige werkzaamheden aan de wateren zelf voorzien zijn. 

 

Leemten in kennis 

Om meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de effecten van de stikstofdepositie is het noodzakelijk om een 

meer uitgebreide toetsing uit te voeren. Hierin moet worden gekeken op welke habitattypen, welke 

toenames van de stikstof zijn voorzien als gevolg van de ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk of de 

kritische depositiewaarden in combinatie met de achtergronddepositie worden overschreden en of dit 

daadwerkelijk leidt tot effecten. Deze kennisleemte heeft geen effect op de keuze van de 

voorkeursinrichting, omdat de depositie van stikstof niet onderscheidend is voor de verschillende 

varianten. Voor de voorkeursinrichting is de meer uitgebreide toetsing inmiddels uitgevoerd in de vorm 

van de verplichte passende beoordeling waarbij ook het kreekherstel is getoetst, zie paragraaf 4.4.1 in dit 

MER voor de resultaten hiervan. De passende beoordeling vormt een bijlage bij dit MER. 

5.3.3 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Referentiesituatie 

In Afbeelding 36 wordt de ligging van het Ecologische Hoofdstructuur ten opzichte van het plangebied 

weergegeven. ARCADIS heeft al een natuurtoets uitgevoerd waarin de wezenlijke waarden en kenmerken 

zijn beschreven, zie Tabel 17 (ARCADIS, 2012).  
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Afbeelding 36: Ligging van EHS in de omgeving van het plangebied. De ambitie is in de kaart weergegeven: 

Roze: N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur 

Blauw: N03.01 Beek en bron 

Groen: N14.03 Haagbeuk- en essenbos 

Bruin: N16.02 Vochtig bos met productie 

 

Wezenlijke waarde of kenmerk Beschrijving (ARCADIS, 2012) 

Natuurdoelen en –kwaliteit 

 

Zie Afbeelding 36. 

Geomorfologische en 

aardkundige waarden en 

processen 

 

De Biesbosch vormt een omslagpunt in het rivierenlandschap. Ten westen liggen 

de zeekleipolders van de delta en in het oosten liggen de veengebieden. Het 

voormalige rivierenlandschap is afgedekt door een laag klei, maar deze is sterk 

geërodeerd, dat laten de aanwezige kreken ook zien. Oorspronkelijk had het 

gebied ter hoogte van het plangebied het karakter als de Biesbosch, maar door 

inpoldering is het een landbouwgebied geworden. De aardkundige waardenkaart 

van de provincie Noord-Brabant laat zien (zie  

Afbeelding 37) dat de kreken zijn aangemerkt als aardkundig waardevolle 

gebieden. De kreken zijn aangewezen als aardkundig waardevol, omdat het 

landschappelijke eenheden zijn die inzicht geven in de aardkundige processen 

die het aardoppervlak hebben gevormd.  
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Wezenlijke waarde of kenmerk Beschrijving (ARCADIS, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 37: Aardkundige waardenkaart van de provincie Noord-Brabant ter 

hoogte van het plangebied. De rode lijnen geven de aardkundig waardevolle 

gebieden weer. 

Waterhuishouding 

 

Ten oosten van het Steurgat is een aantal oude kreken afgedamd, waaronder de 

Bruine Kil. De Bruine Kil wordt gevoed door water dat ingelaten wordt vanuit het 

Steurgat. Vanuit de Bruine Kil stroomt het water in zuidelijke richting naar het 

gemaal aan de Pauluszand waar het wordt teruggepompt in het Steurgat.  

Het water in het landbouwgebied staat onder invloed van kwel. De huidige 

waterkwaliteit heeft een samenstelling van kwel, landbouwwater en regenwater 

door de inlaat en afstroom naar de Biesboschkreken en het Steurgat.  

Kwaliteit van bodem, water en 

lucht  

 

Het plangebied is landbouwgebied. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem 

licht verontreinigd is door zware metalen. De bronnen van de verontreiniging zijn 

niet bekend. De verontreinigingen zijn dusdanig laag, dat geen specifieke 

ingrepen voorzien zijn. Door bemesting is de verwachting dat vermestende 

stoffen voorkomen in bodem en water. Mogelijk is de kwaliteit van de bodem in 

de delen aangewezen in het kader van Natura 2000 en EHS beter. De 

verwachting is wel dat vermestende stoffen in het water terecht komen: niet 

alleen binnen landbouwgebieden maar ook binnen de EHS. De kwaliteit van het 

water is aan te merken als goed, maar een goed ecologisch potentieel als 

beschreven in de Kaderrichtlijn Water, is nog niet bereikt. 

Qua luchtkwaliteit liggen de delen van de EHS rond het plangebied tussen de 

relatief schone lucht van de Biesbosch in het westen en relatief verontreinigde 

lucht ten oosten van het plangebied. Dit heeft vermoedelijk te maken met de 

ligging van snelwegen ten oosten van het plangebied (website 

Concentratiekaarten Planbureau voor de Leefomgeving). 

Rust en stilte 

 

Het plangebied is een relatief rustig gebied. Het agrarisch gebied ten zuiden van 

Werkendam is schaars bewoond. In het gebied liggen geen provinciale wegen of 

snelwegen. Verstoring door recreatie wordt veroorzaakt door enkele wandelaars 

en fietsers. Er loopt een wandelpad langs de Bruine Kil en er bevindt zich een 

fort aan de noordzijde van de Bakkerskil.  

Donkerte 

 

De wegen aan de noord- en oostzijde van het plangebied zijn niet verlicht. 

Uitstraling van licht van de boerderij is gering, vanwege de aanwezige 

begroeiing. Mogelijk dat licht uitstraalt van het industriegebied ten noorden van 

het plangebied. 
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Wezenlijke waarde of kenmerk Beschrijving (ARCADIS, 2012) 

Openheid 

 

Kenmerkend voor het zeekleigebied en in het bijzonder de landbouwpolders is 

de openheid. De bosstroken en bomen langs de wegen en kreken vormen een 

onderbreking in deze openheid, maar tegelijk ook een belijning in het landschap.  

Landschapsstructuur 

 

De Biesbosch bestaat uit kreken en door kades omgeven landbouwpolders. De 

dijk langs het Steurgat vormt de grens tussen de Biesbosch en de polders. In de 

polders liggen nog de restanten van een aantal kreken die door dijk zijn 

afgesneden van het Steurgat. 

Belevingswaarde 

 

In de landbouwpolder is vooral de openheid een belangrijke invloed op de 

belevingswaarde. De bosstroken bieden beschutting in deze openheid. 

Tabel 17: Beschrijving van wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS (ARCADIS, 2012) 

In de autonome ontwikkeling zijn geen wezenlijke veranderingen in en rond de Ecologische 

Hoofdstructuur voorzien. 

  

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 18 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

EHS 0 0/+ 0/+ 0 

Tabel 18: Effecten EHS 

In een brief van 5 juni 2008 heeft de minister van LNV nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de EHS 

niet worden beoordeeld op hun effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de EHS (TK 29 

576, nr. 12). In de beantwoording van een aantal vragen van de vaste Kamercommissie voor LNV in 2008 

is expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit `Nee-tenzij' regime niet van toepassing is op ingrepen buiten 

de EHS die gevolgen kunnen hebben voor de EHS zelf, de zgn. "externe effecten"(TK 29576, nr. 52). De 

beoordeling tussen de varianten verschillen om de mate waarin binnen het ontwerp te compenseren is 

voor het verlies binnen de EHS als gevolg van ruimtebeslag: 

§ De aanpassing van de Grotewaardweg leidt tot een aantasting van de EHS. Het gaat hierbij om 

ruimtebeslag van de EHS die grenst aan deze weg. Dit is een negatief effect, maar is gelijk voor alle 

varianten. 

§ Compensatie van ruimtebeslag dient plaats te vinden grenzend aan andere EHS. Variant 1 gaat uit van 

maximale uitgeefbaarheid, waardoor geen ruimte is voor compensatie in het plangebied voor het RBT 

zelf. Kreekherstel is echter deels ook voorzien buiten de grenzen van de EHS. De natuurlijke situatie 

wordt verlengd tot aan het Steurgat, wat leidt tot een uitbreiding van de EHS. Dit kan worden ingezet 

als compensatie van te verliezen waarden van de EHS en vermoedelijk is sprake van overcompensatie. 

Deze ontwikkeling leidt tot een licht positief effect. Variant 2 heeft een bundeling van groen/blauwe 

structuur aan de zuidzijde. Dit grenst aan de EHS van de Bruine Kil en kan daarom als compensatie 

dienen voor de te verliezen EHS. Omdat er sprake is van overcompensatie, is het mogelijk om de EHS 

te versterken wat leidt tot een licht positief effect. Variant 3 heeft eenzelfde bundeling van 

groen/blauwe structuur, maar omdat dit in het centrum van het RBT plaatsvindt, is de verbinding met 

andere delen van de EHS gering (score 0).  
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§ Het lozen van afvalwater is niet voorzien (ARCADIS, 2012b). Voorzien is in het verbeterd gescheiden 

stelsel voor het bedrijfsafvalwater en hemelwater. Het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd naar een 

waterzuiveringsinstallatie. Dit geldt ook voor de eerste lozingen van hemelwater. Op de wegen en 

daken slaan verschillende stoffen neer. Dit betekent dat het eerste opgevangen water na regen meer 

vervuild is dan water dat later opgevangen wordt. Daarom wordt het eerste regenwater naar een 

waterzuiveringsinstallatie afgevoerd. In de praktijk betekent dit dat ongeveer 70% van het hemelwater 

naar de zuivering wordt afgevoerd. Bovendien vindt in het gebied waar het bedrijventerrein komt 

geen bemesting meer plaats, wat ook een positieve invloed heeft op het af te voeren water. Dit is voor 

de varianten verder niet onderscheidend. 

§ Uitstraling van effect is in de gebruiksfase beperkt. Buiten het RBT wordt gebruikt gemaakt van het 

huidige wegenstelsel en uitstraling van verlichting is beperkt door de omzoming van het RBT met 

bomenrijen. 

 

Wanneer naar bovenstaande effecten wordt gekeken zijn de mogelijkheden voor compensatie en 

versterking van de EHS onderscheidend voor de varianten. Variant 1 en 2 gaan uit van 

natuurontwikkeling buiten de EHS, waarmee is te compenseren voor het verlies langs de Grotewaardweg 

(licht positief effect). Voor variant 3 is wel natuurontwikkeling voorzien, maar de uitgangssituatie is 

minder gunstig dan variant 1 en 2. Het effect is als neutraal beoordeeld. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende maatregelen voorzien.  

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

5.3.4 FLORA- EN FAUNAWET 

Referentiesituatie 

ARCADIS heeft al verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de aanwezigheid van beschermde soorten. 

Op 11 april 2011 is een veldbezoek uitgevoerd waarna op 11 en 14 maart 2012 specifiek naar de steenuil en 

op 24 mei, 20 juni, 4 en 26 juli en 3 augustus 2011 specifiek naar vleermuizen is gekeken. Deze 

onderzoeken zijn alleen voor de locatie van het bedrijventerrein gedaan (zie voor meer informatie 

ARCADIS, 2011a; 2012). In augustus 2013 heeft een veldbezoek plaats gevonden in de Bruine Kil ter 

plaatse van het voorziene kreekherstel. In Tabel 19 zijn de resultaten van de veldbezoeken in combinatie 

met een verwachting op basis van beschikbare literatuur weergegeven per soortgroep voor zowel het RBT 

zelf als voor fase 1 en 2 van het kreekherstel. 

 

Voor de autonome ontwikkeling is niet voorzien in een verandering van de leefgebieden van genoemde 

soorten.   
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 Bedrijventerrein (ARCADIS, 2011a; 2012) Waterberging 

S
o

o
rt

g
ro

e
p

 

Aangetroffen Verwacht Verwacht 

 

 

Aangetroffen 

F
lo

ra
 

Geen 

Geen, de omstandigheden 
in het landbouwgebied zijn 
niet geschikt voor 
beschermde 
plantensoorten. 

Kans op aanwezigheid van 
beschermde planten is klein. 
Gelijke gradiënten zijn langs de 
killen weinig aanwezig en de 
omstandigheden zijn vermest door 
de instroom van 
landbouwgebieden. Hoewel de 
aanwezigheid van beschermde 
planten niet is uitgesloten, gaat het 
in de beboste delen mogelijk om 
algemene soorten als de brede 
wespenorchis. 

 

 

 

Geen beschermde soorten, 
omstandigheden voor fase 
1 en fase 2 zijn niet 
geschikt. 

V
o
g
e
ls

 

- Algemene soorten van bossen en 
struwelen (merel, koolmees, 
winterkoning) 

- Vogels van graslanden (gele 
kwikstaart, graspieper, kievit, 
scholekster) 

- Sperwer 

- Bruine kiekendief 

- Grote bonte specht 

- Groene specht 

- Huismus (alleen foerageergebied, 
nestplaatsen zijn niet aanwezig) 

- Steenuilen zijn in de bebouwing 
of bomen in en rond het 
landbouwgebied niet aangetroffen. 
De kreken vormen niet  

Verschillende vogelsoorten 
van agrarische omgeving, 
bos en struweel. 

Mogelijk vormen de bossen langs 
de kreek broedplaats voor 
verschillende vogelsoorten. Het zal 
hier hoofdzakelijk om algemeen 
voorkomende vogelsoorten. Maar 
de aanwezigheid van 
roofvogelsoorten of andere soorten 
met jaarrond beschermde nesten is 
niet zonder meer uitgesloten. 

De bossen vormen voor 
algemene soorten 
voornamelijk 
broedplaatsen. Daarnaast 
is het mogelijk dat 
roofvogels met jaarrond 
beschermde nesten 
broeden in de bossen. 
Tijdens veldbezoek zijn 
sperwer en buizerd 
waargenomen. Dit geldt 
zowel voor fase 1 en in 
mindere mate voor fase 2. 

Z
o
o
g
d
ie

re
n

 

- Ree 

- Haas 

- Vleermuizen: Gewone 
dwergvleermuizen en Laatvliegers 
gebruiken het landbouwgebied als 
foerageergebied, hetzelfde geldt 
vermoedelijk voor de kreken. 
Verblijfplaatsen zijn niet aanwezig. 

- Algemene 
grondgebonden soorten als 
spitsmuizen en 
(woelmuizen) 

 

- Bever: komt binnendijks voor in 
de Bakkerskil. Waarnemingen in de 
Bruine kil zijn niet bekend. 

- Algemene grondgebonden 
soorten als spitsmuizen en 
(woelmuizen) 

- Ree 

- Vleermuizen: in de omgeving 
komen vleermuizen voor: de kil 
wordt gebruikt voor vleermuizen 
om langs te trekken en boven te 
foerageren. Mogelijk bevinden zich 
in de bossen verblijfplaatsen in 
bomen. 

Alleen algemene soorten. 
Zowel fase 1 als fase 2 
vormt niet het leefgebied 
van de bever en 
verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn ook niet 
aanwezig. 

A
m

fib
ie

ë
n
 Bastaardkikker, kleine 

watersalamander 

Rugstreeppad: deze soort 
komt in de omgeving voor 
en wordt mogelijk door de 
werkzaamheden 
aangetrokken omdat de 
soort vooral profiteert van 
zandige omstandigheden 
met ondiep water. 

In de kreek worden op basis van al 
uitgevoerde onderzoeken 
algemene soorten amfibieën 
verwacht. Verder bestaat bij 
werkzaamheden de kans op 
kolonisatie van de rugstreeppad. 

Alleen algemene soorten. 
Tijdens werkzaamheden is 
kolonisatie van de 
rugstreeppad mogelijk. 

R
e
p
tie

le
n
 

Geen 
Geen, in de omgeving komen geen reptielen voor en de 
omstandigheden zijn niet geschikt. 

 

 

Geen 
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 Bedrijventerrein (ARCADIS, 2011a; 2012) Waterberging 

S
o

o
rt

g
ro

e
p

 

Aangetroffen Verwacht Verwacht 

 

 

Aangetroffen 

V
is

se
n
 

Geen 

Op basis van 
verspreidingsgegevens zijn 
verschillende soorten te 
verwachten, maar tijdens de 
onderzoeken zijn geen 
beschermde vissoorten 
aangetroffen. 

Op basis van 
verspreidingsgegevens en 
de instandhoudings-
doelstellingen die voor het 
Natura 2000-gebied zijn 
gesteld: 

- Bittervoorn 

- Kleine modderkruiper 

- Grote modderkruiper 

In de wateren komen 
mogelijk beschermde 
soorten voor. 

O
ve

ri
g
 Geen Geen Geen 

 

Geen, omstandigheden 
ook niet geschikt. 

Tabel 19: Aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 20 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. Onderscheid is gemaakt tussen tijdelijke en permanente 

effecten. Permanente effecten wegen zwaarder dan de tijdelijke effecten, omdat tijdelijke effecten 

grotendeels te mitigeren zijn door het nemen van mitigerende maatregelen. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Soortbescherming 

(tijdelijke effecten) 

0 _ _ _ 

Soortbescherming 

(permanente effecten) 

0 ++ + + 

Tabel 20 Effectbeoordeling Flora- en faunawet 

Tijdelijke effecten 

Voor variant 2 en 3 geldt dat herinrichting zich beperkt tot het landbouwgebied en Grotewaardweg. De 

Bruine kil verandert niet. Voor variant 1 geldt dat de Bruine kil wordt meegenomen in de herinrichting als 

waterberging. 

§ Het bedrijventerrein zelf vormt geen leefgebied voor zwaar beschermde soorten alleen voor algemeen 

voorkomende soorten zoogdieren en amfibieën. Effecten voor deze soorten zijn voorzien bij alle 

varianten (licht negatief). 

§  Voor variant 1 zijn tevens werkzaamheden voorzien in de kreek en dit leidt mogelijk tot effecten op: 

− Vogels met jaarrond beschermde broedplaats 

− Beschermde vissoorten in de Bruine kil 

§ Werkzaamheden in het broedseizoen leiden tot effecten op vogels. Mogelijk worden 

verbodsbepalingen overtreden (negatief effect). 
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§ Voor alle varianten geldt dat tijdens de werkzaamheden de rugstreeppad het plangebied kan 

koloniseren. In dat geval zijn negatieve effecten en overtreding van verbodsbepalingen mogelijk 

(negatief effect). 

 

Wanneer geen mitigerende maatregelen worden genomen zijn voor alle varianten negatieve effecten 

voorzien. 

 

Permanente effecten 

De inrichting leidt tot permanent effecten. Deze effecten zijn voor alle varianten overwegend neutraal tot 

positief: 

§ Voor alle varianten geldt dat permanent verlies optreedt van het leefgebied en foerageermogelijkheden 

voor algemene soorten. Voor veel algemene soorten vormt het nieuwe bedrijventerrein echter ook een 

foerageer- en leefgebied (neutraal effect).  

§ Voor alle varianten is voorzien in een omzoming van het bedrijventerrein met bomen. Deze bomen 

vormen potentiële vliegroutes voor vleermuizen, waardoor een doorgaande verbinding ontstaat van 

de Bruine kil naar de oostkant van Werkendam. De effectiviteit van deze maatregel is in het bijzonder 

hoog voor variant 1 en 2 omdat de achterkant van de bedrijven is gericht naar de randen van het 

gebied, waardoor de uitstraling van verlichting, die vooral aan de voorkant aanwezig is, beperkt 

wordt. Bij alle varianten is sprake van een positief effect. 

§ Variant 1 leidt tot een toename van meer natuurlijke oevers langs de Bruine Kil. Natuurlijk oevers en 

moerassige omstandigheden vormen groeiplaats van een meer gevarieerde vegetatie met bijzondere 

planten, broedplaats voor moerasvogels en leefgebied voor vissen en amfibieën. Een meer natuurlijke 

inrichting1 van de kreken heeft een positief effect. 

 

Voor variant 1 zijn meer positieve effecten te verwachten op de lange termijn dan voor de andere 

varianten. Vandaar dat deze variant een meer positieve beoordeling krijgt.  Omdat niet al het bos wordt 

gekapt en de nieuwe natuur geschikt blijft als foerageergebied, blijven de kreken geschikt voor vogels met 

jaarrond beschermde nestplaatsen en kunnen permanente negatieve effecten worden uitgesloten.  

 

Mitigerende maatregelen 

Om de tijdelijke negatieve effecten te beperken kunnen bij alle inrichtingsvarianten de volgende 

mitigerende maatregelen genomen worden: 

§ Maatregelen om de kolonisatie van rugstreeppadden te voorkomen. Gezien de grootte van het terrein, 

is het praktisch niet haalbaar om met schermen te werken. Het is belangrijk om bij 

graafwerkzaamheden de vorming van ondiepe plassen te voorkomen in de periode april-oktober.  

§ Voer werkzaamheden uit buiten het broedseizoen (loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli). Indien dit 

niet mogelijk is, maak het plangebied dan ongeschikt voor broedende vogels voorafgaand aan het 

broedseizoen en houd het plangebied ongeschikt totdat de werkzaamheden aanvangen. 

§ Ten aanzien van algemeen voorkomende zoogdieren en amfibieën zijn maatregelen niet effectief. Elke 

wijze van uitvoering leidt tot slachtoffers. 

§ Tijdens werkzaamheden aan het water in de Bruine Kil moeten maatregelen genomen worden om 

eventueel aanwezige beschermde vissen zoveel mogelijk te sparen. Hierbij moet gedacht worden aan 

het werken buiten de kwetsbare periode van vissen (de kwetsbare periode is ongeveer tussen 1 

november en 15 juli), het werken in één richting of het afdammen en afvangen als grootschalige 

werkzaamheden aan de wateren zelf voorzien zijn. 

                                                                 

1 Gezien de Bruine Kil en aanliggende bossen deel uitmaken van Natura 2000-gebied, is meer natuurlijke inrichting een 

reële, zo niet enige mogelijkheid. 
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§ Eventuele maatregelen als door werkzaamheden in de Bruine Kil jaarrond schermde nesten worden 

verwijderd. Voor maatregelen is voldoende ruimte beschikbaar, omdat niet al het bos wordt gekapt en 

de nieuwe natuur geschikt blijft als foerageergebied. 

 

Leemten in kennis 

In geval van keuze voor kreekherstel in combinatie met waterberging is het noodzakelijk om een beeld te 

krijgen van de aanwezigheid en het gebruik van jaarrond beschermde vogels in de Bruine Kil. Dit om te 

kunnen bepalen of maatregelen nodig zijn en een ontheffing moet worden aangevraagd. Dit onderzoek 

heeft inmiddels voor de gekozen voorkeursinrichting plaats gevonden. De resultaten zijn beschreven in 

paragraaf 4.4.2 ‘Nestindicatie kreekherstel’. 

5.3.5 OVERIGE NATUURWAARDEN 

Referentiesituatie 

De overige natuurwaarden betreft die waarden die niet onder de beschermingskaders van Natura 2000, 

EHS of de Flora- en faunawet vallen. In deze context richten we ons voor de overige natuurwaarden op de 

biodiversiteit. Met biodiversiteit gaan we hier uit van de mogelijkheden voor verschillende soorten om het 

plangebied als (deel van het) leefgebied te gebruiken. Hoe meer soorten gebruik kunnen maken van de 

leefgebieden, hoe hoger de biodiversiteit is. 

 

In de huidige situatie is de biodiversiteit in het plangebied laag. De landbouwgebieden bestaan als het 

ware uit een grote vlakte met uniforme omstandigheden. Variatie door microreliëf, landschappelijke 

elementen en water zijn grotendeels afwezig. Het is juist deze variatie die zorgt voor een variatie van 

leefgebieden en de daarmee voor een variatie aan potenties voor plant- en diersoorten. Elementen die deze 

uniformiteit doorbreken zijn de boerderijen, de aangrenzende bomenrijen, de sloten en oevers die vooral 

langs de randen van het plangebied voorkomen. De oevers zijn echter steil en bieden geen gradiënt waar 

verschillende plant- en diersoorten voor kunnen komen. De bomenrijen en de boerderij met omliggend 

perceel bieden door een afwisseling van bomen, struiken, bebouwing en tuin een afwisselend biotoop 

waar verschillende soorten voor kunnen komen. De biodiversiteit van deze delen is dan ook groter dan 

voor de landbouwgebieden. 

 

Ook langs de kreken zijn de mogelijkheden voor biodiversiteit beperkt. Hoewel de mogelijkheden beter 

zijn dan in het landbouwgebied, zijn de oevers langs de waterloop hoog en steil en zijn de bossen droog en 

uniform (veel bomen van dezelfde soort, dezelfde leeftijd en dezelfde grootte). Langs de kreek is weinig 

variatie aanwezig. 

 

In de autonome ontwikkeling is geen verandering van deze omstandigheden voorzien. Een verandering 

van de biodiversiteit is in de autonome ontwikkeling niet aan de orde. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 21 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Overige natuurwaarden 0 0/+ 0/+ 0/+ 

Tabel 21 Effectbeoordeling overige natuurwaarden 
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Alle varianten hebben een licht positief effect op de biodiversiteit. De wegen en het bedrijventerrein zelf 

hebben beperkte effecten op de biodiversiteit: het landbouwgebied wordt vervangen door bedrijven. Het 

verdwijnen van de boerderij heeft een licht negatief effect, maar dit is goed te compenseren met de 

mogelijke positieve effecten van de verschillende varianten: 

§ Alle varianten voorzien in een omzoming van bomenrijen. Dit heeft een positief effect op de 

biodiversiteit door de aantrekkende werking op insecten, die weer een voedselbron vormen voor 

andere soorten (ook beschermde soorten als vogels en vleermuizen).  

§ Variant 1 leidt tot een verandering in de kreek. Door meer natuurlijke overgangen tussen water en 

land te creëren ontstaan verschillende omstandigheden, die weer leefgebied vormen voor 

verschillende plant- en diersoorten. Het gaat hierbij in het bijzonder om soorten van moerassige 

omstandigheden. Dit leidt tot een verbetering van de biodiversiteit ten opzichte van de huidige situatie 

waar de bossen met weinig variatie en steile oevers beperkte mogelijkheden hebben. 

§ Variant 2 en 3 voorzien in een bundeling van de ecologische functie en waterberging op het terrein. 

Deze bundeling leidt waarschijnlijk tot een toename van oevers en overgangen van land naar water. 

Dit biedt mogelijkheden voor soorten van vooral moerassen en leidt tot een verbetering ten aanzien 

van de huidige situatie. 

 

Alle varianten hebben een positief effect op overige natuurwaarden. De huidige omstandigheden in en 

rond het plangebied zijn weinig gunstig. Met geringe aanpassingen zijn verbeteringen echter goed 

mogelijk. Alle varianten bieden door aanplant van bomenrijen, kreekherstel en aanleg van water en oevers 

mogelijkheden voor overige natuurwaarden. 

 

Mitigerende maatregelen 

Gezien de effectsores zijn mitigerende maatregelen niet nodig. Maatregelen om de biodiversiteit te 

vergroten zijn wel mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan groene daken, nestkasten, wilde bloemen en 

aangepast maaibeheer. Deze maatregelen zijn echter niet bedoeld om negatieve effecten te beperken. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 
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5.4 LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE 

5.4.1 BELEIDSKADER EN BEOORDELINGSCRITERIA 

Voor het thema Landschap en cultuurhistorie is het volgende beleidskader van belang: 

 

Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie Infrastructuur en Milieu, 2012) en Besluit Algemene Regels 

Ruimtelijke Ordening (BARRO) 

Nieuwe Hollandse Waterlinie is benoemd als nationaal landschap. Het beleid van de nationale 

landschappen wordt met deze structuurvisie overgedragen aan de Provincies. Het BARRO bevat de 

regeling op grond waarvan de Provincies de nationale landschappen moeten uitwerken.  

 

Linieperspectief Panorama Krayenhoff, 2004 

Landelijk afgestemd ontwikkelingskader voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). In het 

Linieperspectief maakt het plangebied nog geen expliciet onderdeel uit van de NHW.  

 

Provinciaal beleid 

Cultuurhistorische waarden kaart (CHW) Provincie Noord-Brabant (website) 

De CHW geeft de (in het plangebied aanwezige relevante) cultuurhistorische waarden aan. De CHW geeft 

een overzicht van waarden die met bestemmingsplannen, vergunningenstelsel en dergelijke beschermd 

moeten worden 

 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Provincie Noord-Brabant, 2014 

Ruimtelijk beleidskader dat zowel te beschermen landschappelijke- en cultuurhistorische waarden en  

karakteristieken aangeeft als de ontwikkelingsrichting. De gebiedsindeling van waardevolle 

cultuurhistorische landschappen is relevant voor het plangebied (deelgebieden Biesbosch en Nieuwe 

Hollandse Waterlinie).  

 

Verordening Ruimte Provincie Noord-Brabant, 2014 

Nadere ruimtelijke beleidsuitwerking welke de te beschermen ruimtelijke kenmerken en 

cultuurhistorische waarden aangeeft.  De verordening geeft ook een gebiedsbegrenzing voor de NHW en 

de te bewaken waardes van de NHW. 

 

Gebiedsplan Wijde Biesbosch Provincie Noord-Brabant, 2005 

Gebiedsuitwerking van de structuurvisie, met ontwikkelingsbeelden voor het (polder)landschap en de 

kreken. 

 

Uitwerkingsplan Land van Heusden en Altena Provincie Noord-Brabant, 2004 

Beschrijving te bewaken waarden en kwaliteiten. Aanduiding landschappelijk raamwerk en begrenzing 

Regionale Natuur- en Landschapseenheid (RNLE) Biesbosch waar het plangebied aan grenst. 

 

(Inter)gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Land van Heusden en Altena, 2013 

Beschrijving, waardering en toekomstvisie van onder meer het landschap inclusief cultuurhistorie van het 

Land van Heusden en Altena en daarmee ook ruimtelijk beleidskader voor het RBT. De Structuurvisie 

geeft ook een begrenzing van de NHW. 
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Landschapsbeleidsplan Land van Heusden en Altena, 2008 

Beschrijving, waardering en toekomstvisie van het landschap inclusief cultuurhistorie van het Land van 

Heusden en Altena en daarmee ook ruimtelijk beleidskader voor het RBT. Handhaven huidige kwaliteiten 

van de killen en openheid van de polders wordt daarbij nadrukkelijk gesteld. 

 

Erfgoedkaart voor de gemeente Aalburg en Werkendam, 2010 

Beschrijving van de relevante cultuurhistorische waarden en gewenste ontwikkelingsrichting. 

 

Bestemmingsplan buitengebied Werkendam (ontwerp), 2012 

Beschrijving landschappelijke en cultuurhistorische waarden. In het bestemmingsplan is een begrenzing 

van de NHW opgenomen. 

 

Groenstructuurplan gemeente Werkendam, 2009 

Het in dit beleidsstuk weergeven groenbeleid van de gemeente Werkendam is vooral stedelijke 

georiënteerd, maar er worden ook relevante suggesties gegeven voor de inpassing van het RBT. 

 

Beleid waterschap 

Ontwikkelingsvisie Bieschboschkreken Waterschap Rivierenland, 2011 

Gebiedsbeschrijving en ontwikkelingsvisie natuurontwikkeling kreken, welke een ruimtelijk relevant 

effect hebben ten aanzien van het plangebied. 

 

Beoordelingscriteria 

Ten aanzien van het aspect landschap en cultuurhistorie wordt op basis van bovenstaand beleidskader 

gekeken naar onderstaande deelaspecten.  

§ Visueel- ruimtelijke beïnvloeding van het landschap (invloed op de beleving van het landschap: 

aantasting openheid, schaalverkleining etc.). Dit effect wordt uitgesplitst in relevante sub-criteria om 

de verschillen tussen de varianten beter te duiden. 

§ Beïnvloeding van landschappelijke patronen, objecten en elementen (invloed op waardevolle 

landschapselementen in het landschap, bijvoorbeeld monumentale bomen, slotenpatronen, 

(hak)houtsingels etc.) 

§ Beïnvloeding historisch geografische waarden (historische kavelpatronen, structuren etc.) en historisch 

stedenbouwkundige waarden (aantasting van historische boerderijen, ruimtelijke ensembles etc.). 

 

De effecten zijn beoordeeld op basis van de expert judgement. 

5.4.2 VISUEEL RUIMTELIJKE BEÏNVLOEDING VAN HET LANDSCHAP 

Referentiesituatie  

Zoals onder meer beschreven in het Landschapsbeleidsplan (LBP), kent het plangebied als onderdeel van 

Het land van Heusden en Altena een relatief complexe referentiesituatie. Het land van Heusden en Altena 

wordt niet alleen omsloten door rivierlopen, maar ligt ook op de overgang naar het (voormalige) 

getijdengebied van de Biesbosch. Er zijn daarom in het plangebied kenmerken van zowel het 

rivierenlandschap als het zeekleilandschap/estuariumlandschap ((bestemmingsplan buitengebied, LBP) te 

vinden. Het rivierenlandschap heeft een duidelijke haaks op de rivier georiënteerde structuur van 

uiterwaarden, zandige stroomruggen en kleiige komgebieden. Het zeekleilandschap heeft patronen van 

kreken (hier killen) met daartussen (aanwas)polders. Het plangebied ligt in de randzone van beide 

landschapstypen, maar met de meeste kenmerken van het zeeklei/estuariumlandschap.  
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Het bestemmingsplan buitengebied benoemt het plangebied binnen het zeekleilandschap als jonge 

getijdenlandschap. Oorspronkelijk had dit gebied hetzelfde karakter als de Biesbosch, maar door de 

geleidelijke inpoldering werd het een uitgestrekt landbouwgebied. Op de kaart uit 1908 is een situatie te 

zien, waarbij er sprake van en minder open – o.a. door (moeras)bosgebieden – en minder lineaire ruimte – 

o.a. door diagonale verkaveling – tussen de kreken. Latere herontginningen/herinrichtingen hebben hier 

een modern grootschalig geometrisch landschap opgeleverd met de huidige sterk gewaardeerde lineaire 

openheid, waar men vele kilometers ver kan kijken. De Amercentrale bij Geertruidenberg is vanuit het 

plangebied aan de zuidelijke horizon te zien, waarmee die enorme ruimtes weer lijken te verkleinen. 

Kenmerkend voor deze jonge Biesboschpolders, waarvan delen tot ongeveer 100 jaar geleden nog door de 

getijden werden overstroomd, is dat ze nu vrijwel volledig voor akkerbouw in gebruik zijn. 

 

Volgens de visie in het LBP dient het estuariumlandschap zo open mogelijk te blijven. Verdichting van dit 

gebied (bijvoorbeeld nieuwe bedrijven) worden alleen toegestaan in aansluiting op bestaande  

bebouwingsconcentraties. Volgens de toelichting bij de Erfgoedkaart dienen in de jonge getijdenpolders 

ruimtelijke ontwikkelingen afgestemd te zijn op het open karakter. Ruimtelijke ontwikkelingen met 

opgaande bebouwing, bijvoorbeeld  kassenbouw of woningbouw, zijn ongewenst.  

 

 

Foto 2: Open lineaire landschap tussen de dichtere kreekranden met vanuit plangebied zicht op de Amercentrale (foto 

d.d. 21-02-2013) 

De kreken zijn de laatste restanten van het getijdengebied binnen het ingepolderde deel van de Biesbosch. 

Ze kenmerken zich door open water met door broekbos begroeide oevers.  

 

Plaatselijk komen restanten van de griendcultuur voor. De kreken zijn inmiddels minder breed dan 

vroeger, zoals te zien is op de kaart uit 1908 (afbeelding 38). 
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De kreken zijn ruimtelijk niet helemaal dicht. Ze vormen als het ware “vitragelijnen” door het landschap. 

Op grote afstand vormen ze een dichte begrenzing, terwijl ze dichterbij doorzichten kennen. Dit is ook het 

geval bij het plangebied. In de loop der tijd is de transparantie van de kreken toegenomen. In de visie van 

het LBP wordt versterking van de kreekruggenstructuur voorgestaan door de aanleg van kleine 

beplantingselementen die de bestaande structuur continueren. In de Ontwikkelingsvisie 

Bieschboschkreken (afbeelding 39) wordt natuurontwikkeling langs de kreken aangegeven, onder andere 

met ontwikkeling van moerasvegetatie. Dit is echter nog geen vastgestelde ontwikkeling. 

 

In de toelichting bij de Erfgoedkaart wordt bij de kreken natuurontwikkeling en het terugbrengen van de 

oorspronkelijke sedimentatie- en erosieprocessen wenselijk geacht. Overige ruimtelijke ontwikkelingen 

zijn ongewenst. Het oorspronkelijke karakter met een grote variatie (gaande van de watervoerende kreek 

naar de hoge oevers) dient bewaard te worden.  

 

Het aanwezige bedrijven terrein betekent al een “stap over de dijk” en is daarbij al een inbreuk op het 

oorspronkelijke patroon. Het huidige bedrijventerrein is beperkt ingepast. Achterkanten grenzen aan het 

landschap en opslag is zichtbaar. De beeldkwaliteit is over het algemeen laag. Een brede watergang 

omgeeft het terrein, maar is alleen van nabij zichtbaar. Er is beperkte oevervegetatie. Op slechts de helft 

van de grens is een dunne houtsingel aanwezig, die zeker in het winterseizoen slechts heel beperkt de 

bedrijven afschermt. Het bedrijventerrein is door de openheid vanaf grote afstand zichtbaar. Opvallend is, 

dat de kranen op verder gelegen bedrijventerrein hoog boven dit bedrijventerrein uitsteken en vanaf nog 

grotere afstand zichtbaar zijn. 

 

Figuur 1 Geomorfologische kaart (bron:  

 

Afbeelding 38: Historische kaart 1908 

 

Afbeelding 39: Ontwikkelingsvisie Biesboschkreken) 
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Foto 3: Zicht op de huidige bedrijventerrein vanaf Grotewaardweg (foto d.d. 21-02-2013) 

Samenvattend, er is sprake van een complex landschap dat zich in de loop der tijd steeds anders getoond 

heeft. Tegenwoordig wordt als meest waardevol gezien de openheid en het lineaire karakter van agrarisch 

gebied tussen natuurlijke dichte kreekarmen. Deels wordt dit beeld al aangetast door het bestaande 

bedrijventerrein. Aan de zuidzijde is de Amercentrale herkenbaar aan de horizon aanwezig. 

 

Effectbeoordeling  

In Tabel 22 worden de effectscores voor de inrichtingsvarianten gegeven. Deze effectscores zijn tot stand 

gekomen op basis van de subcriteria (tabel 23) die hieronder nader worden toegelicht. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriterium Referentie 

situatie 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Visueel- ruimtelijke beïnvloeding van het 

landschap (invloed op de beleving van het 

landschap: aantasting openheid, 

schaalverkleining etc.) 

0 - 0/- 0/- 

Tabel 22 Effectbeoordeling landschap en cultuurhistorie 

Versnippering 

Voor alle varianten geldt dat er na realisatie van het RBT een ruimtelijk onduidelijke landschappelijke 

restruimte overblijft omgeven door bedrijventerrein en Bruine kil. Deze ‘gebiedssnipper’ heeft los van zijn 

context weinig kwaliteit en ruimtelijk moet dit daarom voor alle varianten als negatief (-) worden gezien. 
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Beoordelingscriterium Subcriteria Referentie 

situatie 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Visueel- ruimtelijke 

beïnvloeding van het 

landschap  

Versnippering van het 

landschap 

0 - - - 

 Schaalverkleining van het 

landschap 

0 0/- 0/- 0/- 

 Leesbaarheid van het 

landschap op 

structuurniveau (lijn Bruine 

kil – Bakkerskil) 

0 - - - 

 Lokale leesbaarheid van 

het landschap (aansluiting 

op Bruine kil) 

0 - 0/- 0/- 

 Lokale leesbaarheid van 

het landschap (afstand tot 

de Bakkerskil) 

0 - 0/- - 

 Zichtbaarheid RBT zelf 

vanuit het landschap (mate 

van afscherming / kwaliteit 

van dat wat zichtbaar is) 

0 - 0/+ 0/+ 

 Zichtbaarheid Bruine kil zelf 

vanuit het landschap 

o - 0 0 

Tabel 23 Effectbeoordeling subcriteria visueel ruimtelijke beïnvloeding van het landschap 

Schaalverkleining 

De ontwikkeling van het RBT is een inbreuk op de zo gewaardeerd openheid, maar gezien de enorme 

maat en schaal van het landschap, ten opzichte van de omvang van het RBT, is de ruimtelijke verkleining 

van het landschap in zijn totaliteit beperkt. Alle varianten scoren daarom licht negatief (0/-).  

 

Leesbaarheid op structuurniveau lijn Bruine kil-Bakkerskil 

Door het RBT zullen (wanneer gezien op afstand) de Bruine Kil en Bakkerskil ruimtelijk aan elkaar 

worden gekoppeld. Hiermee wordt de leesbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap 

onduidelijker. Dit was deels ook al veroorzaakt door het huidige bedrijventerrein, maar dat wordt verder 

versterkt. Voor alle varianten geldt dit in dezelfde mate, waardoor ze alle drie negatief (-) worden 

beoordeeld.  

 

Lokale Leesbaarheid - aansluiting op Bruine kil 

In alle varianten blijft ruimte bestaan tussen het RBT en de zone met het RBT, om zo lokaal zichtlijnen en 

daarmee een ruimtelijke verbinding tussen Werkendam en het zuidelijke landschap te realiseren. Gezien 

de maat en schaal van het landschap is deze afsnijding daarvoor echter te klein om effectief te zijn. Van 

grotere afstand loopt de ruimte al snel dicht en deze afsnijding zal alleen van dichtbij als zodanig effect 

hebben. Doordat in varianten 2 en 3 water wordt ingezet als buffer is deze loskoppeling beter zichtbaar, 

waardoor het minder slecht scoort dan bij variant 1. Varianten 2 en 3 worden daarom licht negatief (0/-) en 

variant 1 negatief (-) beoordeeld. 
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Lokale leesbaarheid - afstand tot de Bakkerskil  

Het RBT is juist op de knoop van dijkstructuren rond de Bakkerskil straks nadrukkelijk ruimtelijk 

aanwezig en vanaf de (lage) dijk meer zichtbaar. Gezien de maat en schaal van het landschap is de 

tussenruimte zeker gezien vanaf de Bakkerskil beperkt, wat negatief wordt beoordeeld. Variant 2 heeft een 

forse groene rand en waterpartij om het terrein heen. Vooral het afstand nemen tot en ruimtelijk 

loskoppelen van de Bakkerskil wordt als minder negatief gezien dan voor de varianten 1 en 3. Voor 

variant 3 is gezien de maat en schaal van het landschap de tussenruimte gezien vanaf de Bakkerskil 

beperkt. Omgekeerd is er meer zicht op het landschap. De maat en schaal van het water is in verhouding 

tot de schaal van het landschap beperkt. De afstand tot de Bakkerskil is net als bij variant 1 beperkt en 

negatief. Variant 1 en 3 scoren daarom negatief (-). Variant 2 scoort licht negatief (0/-). 

 

Zichtbaarheid RBT zelf vanuit het landschap 

Positief is dat alle drie de varianten zorgen voor een betere inpassing en zicht richting Werkendam, dan 

het zicht op het huidige bedrijventerrein.  

 

Naast deze overeenkomst zijn er ook verschillen. Ten eerste keren variant 1 en 2 achterkanten naar het 

landschap. Bij variant 1 worden deze slechts afgeschermd door een smalle groene rand. Het afschermend 

effect hiervan is beperkt Variant 2 kent wel een forse rand, al is de daadwerkelijke inrichting hiervan nog 

niet vastgesteld. Dit is duidelijk beter dan variant 1. De waterrand zal ruimtelijk alleen nabij het terrein 

zelf effect hebben, net zoals de waterrand om het huidige bedrijventerrein. Op afstand heeft dit geen 

ruimtelijk effect. Ook het effect van de eilanden van variant 3 geldt alleen op korte afstand. Gezien de 

maat en schaal van het landschap is de tussenruimte (zeker gezien vanaf de Bakkerskil) beperkt. Vanuit de 

landschappelijke restruimte ten westen van het RBT is er bij variant 3 meer inkijk in het bedrijventerrein. 

Variant 3 heeft de voorzijdes van bedrijven naar het landschap. Dit is beter voor de kwaliteit van de 

bebouwing die vanuit het landschap zichtbaar is. Het bedrijventerrein zal door de dunnere groene rand 

zichtbaarder zijn dan bij variant 2, maar door de naar verwachting betere beeldkwaliteit hoeft dit niet 

storender te zijn. Sterker nog, juist doordat het zichtbaar niet alleen een groene verbinding tussen de killen 

is, zoals de killen zelf, is dit qua leesbaarheid van het landschap logischer. Dit geldt ook voor variant 1, al 

is de kwaliteit van wat zichtbaar is dan veel minder. Het leesbaarheidseffect geldt alleen op kortere 

afstand bij het bedrijventerrein. Op grotere afstand vervalt dit (vitrage)effect. Variant 1 wordt over het 

geheel genomen negatief (-) beoordeeld. Variant 2 en 3 scoren beide licht positief (0/+)  

 

Zichtbaarheid Bruine kil zelf vanuit het landschap 

Invariant 1 wordt de Bruine kil zelf ook aangepast. Visueel ruimtelijk is dit zowel positief als negatief te 

duiden. Positief is de grotere variatie die ook past bij de killen en de killen interessanter maken. Negatief is 

dat de killen toch al minder breed zijn dan vroeger en nu door de minder dichte begroeiing (moeras in 

plaats van bos) ruimtelijk minder robuust worden. Als structuurdragers van de lineaire ruimtes is dit 

mogelijk nadelig. Daarnaast is sprake van een grondlichaam van 5 meter. Dit is vanwege de hoogte van 5 

meter een fors landschapsvreemd element, die de leesbaarheid van de historische structuur verzwakt en 

een behoorlijke inbreuk maakt op de openheid van het landschap. Door beplanting zal de wal als element 

minder dominant zijn. 

Het totale effect wordt op licht negatief gesteld. Bij varianten 2 en 3 wordt de Bruine Kil niet aangepast en 

deze varianten scoren daarom neutraal.  

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Om de effecten te beperken kunnen de volgende mitigerende maatregelen genomen worden: 
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§ Veel aandacht voor het ontwerp van de ruimte tussen het RBT en de Bruine Kil enerzijds en het RBT en 

de Bakkerskil anderzijds, om zo het negatieve effect op leesbaarheid van het landschap op 

structuurniveau en lokaal niveau te minimaliseren. Het afsnijdingshoekje in de huidige opzet heeft 

weinig effect. Voorkeur heeft het maken van een grotere tussenruimte of zorgen voor een betere 

koppeling. 

§ Het verlagen van het grondlichaam bij kreekherstel in variant 1. 

 

Ten slotte hebben de varianten elk hun betere en mindere punten, en de mindere punten kunnen vaak met 

de betere punten van de andere varianten opgelost worden. De negatieve oriëntatie van de bedrijven 

(achterkanten) bij varianten 1 en 2 zijn beter bij 3, terwijl 2 zich weer beter oriënteert naar de Bakkerskil 

dan 3.  

 

De genoemde mitigerende maatregelen hebben inmiddels een rol gespeeld bij de keuze van de 

voorkeursinrichting (zie paragraaf 4.2.3) en bij de uitwerking hiervan in het stedenbouwkundige plan (zie 

paragraaf 4.3.1). 

 

Leemten in kennis 

Tijdens het onderzoek zijn de volgende leemten in kennis geconstateerd: 

§ De wijze waarop en tijdsperiode waarin de natuurontwikkeling langs de Bakkerskil zal plaatsvinden. 

§ De maximale bouwhoogte is nog niet bekend. 

§ Exacte beeldkwaliteit langs de randen en randafwerking (profiel groene rand) is nog niet vastgesteld.  

 

Deze kennisleemten hebben mogelijk effect op de besluitvorming 

§ Hoe meer bekend is van de natuurontwikkeling langs de Bakkerskil, hoe beter het dempende effect op 

de ruimtelijke beleving van het RBT geduid kan worden. 

§ Hoe hoger de maximale bouwhoogte hoe groter de invloed op de omgeving. Het is echter reëel te 

veronderstellen dat de bebouwing niet boven de kronen van grote bomen uit zal komen. Echter 

voordat bomen deze grootte hebben bereikt zal er sprake zijn van een ruimtelijk effect. Hoe hoger de 

bebouwing, hoe langer dit effect optreedt. Zou de bebouwing er wel bovenuit kunnen komen, dan is 

sprake van een permanent negatief effect ten aanzien van zichtbaarheid.  

§ Hoe meer de exacte beeldkwaliteit langs de randen en randafwerking is vastgelegd (inclusief 

afdwingbaarheid en handhaving) hoe beter het effect op omgeving gewaardeerd kan worden. Nu is 

een globale inschatting gedaan. 

 

Met de uitwerking van de gekozen voorkeursinrichting in het stedenbouwkundige plan (zie paragraaf 

4.3.1) is de maximale bouwhoogte en de beeldkwaliteit  langs de randen en de randafwerking inmiddels 

wel bekend. Hierbij is rekening gehouden met de in deze paragraaf beschreven effecten.  

5.4.3 BEÏNVLOEDING VAN LANDSCHAPPELIJKE PATRONEN EN OBJECTEN 

Referentiesituatie 

De belangrijkste landschappelijke elementen zijn de beplanting langs de kil (moerasbos) en de openheid 

van het gebied. Beide elementen zijn hiervoor beschreven in de referentiesituatie van het 

beoordelingscriterium visueel ruimtelijke beïnvloeding. 

 

Effectbeoordeling 

In Tabel 24 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 
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Beoordelingscriteria Referentie 

situatie 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Beïnvloeding van landschappelijke patronen 

en objecten  

0 0 0 0 

Tabel 24 Effectbeoordeling beïnvloeding landschappelijke patronen en objecten 

De kavelpatronen die verloren gaan door de ontwikkeling van het RBT zijn landschappelijk niet bijzonder. 

Alleen bij variant 1 wordt bestaande beplanting omgevormd naar nieuwe natuurlijke vegetatie die echter 

passend is bij de kil. Dit effect wordt daarom op neutraal gesteld. Verder zijn er geen landschappelijke 

groenstructuren die verloren gaan. De landschappelijke openheid als kenmerk dat verloren gaat, is al 

beoordeeld bij criterium Visueel ruimtelijk. Het totale effect voor dit criterium is daarom neutraal. 

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Mitigerende en compenserende maatregelen zijn niet aan de orde.  

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd.  

5.4.4 BEÏNVLOEDING CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

Referentiesituatie 

Delen van de randen van de Bruine kil worden op de cultuurhistorische waarden kaart (CHW) aangeduid 

als “Lijnen van hoge waarde”. Deze lijnen zijn nog zichtbare restanten van de ontwikkeling van het gebied 

(inpoldering etc.). Belangrijker is echter, dat naast de landschapstypen en waarden gekoppeld aan de 

dynamiek van zee en rivier er ook sprake is van een militair landschap. Het plangebied en haar omgeving 

vormt het zuidelijkste deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW is aangewezen als 

Nationaal Landschap en voorgedragen voor werelderfgoedstatus. Meest herkenbaar zijn de in de 

nabijheid van het plangebied gelegen forten: Fort Steurgat (ten westen) en Werk aan de Bakkerskil (ten 

oosten). Het plangebied ligt in het cultuurhistorisch landschap 'Nieuwe Hollandse Waterlinie’ en het 

cultuurhistorische vlak 'Inundatiegebieden en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie' van de 

provinciale Verordening Ruimte 2014. In Artikel 23 van de Verordening zijn enkele globale regels 

opgenomen die gemeenten bij hun ruimtelijke planvorming in acht dienen te nemen. De kernkwaliteiten 

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn de samenhang van forten, dijken, kaden en inundatiekommen, 

het groene en overwegend rustige karakter en de openheid. Een bestemmingsplan ter plaatse van de 

aanduiding Nieuwe Hollandse Waterlinie dient mede gericht te zijn op behoud, herstel of duurzame 

ontwikkeling van de kernkwaliteiten van de onderscheiden gebieden en regels te stellen ter bescherming 

van de kernkwaliteiten van de onderscheiden gebieden. Opvallend is dat de literatuur en het beleid over 

juist dit zuidelijkste deel van de NHW niet eenduidig is.  

 

De begrenzing uit het Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (BARRO, zie afbeelding 40) en de 

provinciale Verordening Ruimte 2014 is veel ruimer dan die uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) en de provinciale Cultuurhistorische waardenkaart (CHW, zie afbeelding 41). Opvallend aan de 

begrenzingen uit de SVIR en de CHW is dat hierin de verboden kringen rond de forten niet zijn 

meegenomen. Wanneer deze zouden worden toegevoegd, zijn deze begrenzingen echter nog steeds 

kleiner dan die van het BARRO. 
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Afbeelding 40. Begrenzing van de NHW conform het BARRO. 

 

 

Afbeelding 41: Begrenzing van de NHW conform de Cultuurhistorische waardenkaart 

Dat het gebied tussen de verboden kringen van de forten Bakkerskil en Steurgat in het BARRO is 

aangeduid als Nieuwe Hollandse Waterlinie is twijfelachtig. Afgaand op de Atlas Nieuwe Hollandse 

Waterlinie behoorde het niet tot het inundatiegebied dat ten noorden van de locatie van het RBT lag. Het 

inundatiegebied werd aan de zuidkant en westkant begrensd door de Bakkerskil. Op deze locatie ligt nu 

een bosgebied. Ten zuidwesten daarvan ligt de locatie van het RBT. Ten westen hiervan ligt nog wel fort 

Steurgat, maar dat was afgaand op de beschrijving in Panorama Krayenhoff bedoeld ter verdediging van 

de Merwede, de Biesbosch en de dijk (die verderop ten noorden langs het inundatiegebied loopt), en moet 

daarmee gericht zijn geweest op het noordwesten. 

 

Een deel van de locatie van het RBT valt in de grote verboden kring van fort Bakkerskil en een klein deel 

van de tweede fase valt in de middelgrote verboden kring. Het is echter de vraag in hoeverre het westelijk 
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deel van de verboden kringen van fort Bakkerskil in het systeem van de Waterlinie relevant was. Dit fort 

was, afgaand op de beschrijving in Panorama Krayenhoff, bedoeld ter verdediging van de inundatiesluis 

en de dijk, en moet daarmee gericht zijn geweest op het zuiden. Direct ten westen van het fort lag de 

Bakkerskil als natuurlijke grens. 

 

Wanneer wordt geredeneerd dat, ongeacht de natuurlijke grens die de Bakkerskil aan de westzijde 

vormde, de westzijde van de verboden kringen wel relevant was, dan is nog van belang dat binnen 

bepaalde kringen wel bebouwing was toegestaan op grond van de Kringenwet van 1853: 

§ tussen de grote kring en de middelgrote kring mochten in principe alle gebouwen worden 

gerealiseerd; 

§ tussen de middelgrote en de kleine kring mochten gebouwen worden gerealiseerd, met als beperking 

dat slechts bepaalde delen in steen mochten worden uitgevoerd en de rest in een brandbaar materiaal. 

 

Samenvattend, de NHW is cultuurhistorisch het belangrijkste element. Het plangebied heeft zelf maar 

beperkte (fysieke) waarde, maar behoort wel tot het ensemble, waarbij openheid de belangrijkste waarde 

is. De kwaliteiten van het gebied zijn al deels aangetast door het huidige bedrijventerrein met matige 

inpassing. De kreekarmen Bruine kil en Bakkerskil kaderen het effect hiervan in.  

 

Effectbeoordeling  

In Tabel 25 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentie 

situatie 

Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Beïnvloeding cultuurhistorische waarden  0 

 

- - - 

Tabel 25 Effectbeoordeling beïnvloeding cultuurhistorische waarden 

Belangrijkste aanwezige cultuurhistorische waarde is de NHW. De NHW heeft zowel historisch 

geografische- als historische stedenbouwkundige waarden. Het is immers een landschap dat zich 

kenmerkt door landschappelijke kenmerken (openheid van schoots- en inundatievelden), watergangen en 

wegen (accessen etc.) en militaire bouwwerken als forten die allen nauwgezet samenhangen. Het belang 

van de NHW is groot, doordat het niet alleen als Nationaal Landschap is benoemd, maar ook is 

voorgedragen voor werelderfgoed. In het plangebied liggen geen fysieke bouwwerken die worden 

aangetast. Wel ligt het volgens sommige beleidsstukken in de directe invloedssfeer van het Werk aan de 

Bakkerskil en behoort het daarmee tot het ruimtelijk ensemble. Er zijn echter ook beleidsstukken waarin 

deze directe relatie niet is vastgelegd. Het betreft hier vooral de duiding van het schootsveld.  Wel zal de 

beleving van de omgeving vanuit het Werk aan de Bakkerskil door het RBT in beperkte mate worden 

aangetast.  

 

Voor dit deel van de NHW is historisch geografisch openheid het belangrijkste kenmerk. In alle 

beleidsstukken wordt dit onderschreven. De ontwikkeling van het RBT doet hier altijd afbreuk aan. Nu 

valt deze ruimtelijke relatie wel te nuanceren. Immers in het verleden was met de dichte killen er niet 

zonder meer een zichtrelatie van het Werk aan de Bakkerskil richting het plangebied en bijvoorbeeld Fort 

Steurgat. Vroeger (zie kaart 1908) was het landschap ook duidelijk minder open dan nu. Juist vanwege 

deze ambiguïteit wordt de aantasting van de openheid als kenmerk van de NHW niet zeer negatief, maar 

negatief beoordeeld.  
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Onderdeel van variant 1 is herstel van de Bruine Kil. Dit herstel blijft binnen het oude kreekbed en geeft 

een inzicht in de historische dynamiek, wat als licht positief gezien kan worden, maar van veel minder 

belang is van de cultuurhistorische waarde van de NHW en de effecten daarop en daarom niet tot 

uitdrukking is gebracht in de scores. 

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

 Evenals bij de visueel ruimtelijke beïnvloeding van het landschap (paragraaf 5.4.2) is de beleefbaarheid 

van de openheid en de structuur van de meanderende kreken van belang. Daarom zijn de in deze 

paragraaf beschreven mitigerende maatregelen ook van belang vanuit de NHW. 

 

Leemten in kennis  

Tijdens het onderzoek is als leemte in kennis geconstateerd dat het onduidelijk is wat nu de exacte 

historische begrenzing is van de NHW. 

 

Mocht het plangebied toch geheel binnen de begrenzing van de NHW vallen, dan zou het effect mogelijk 

toch op sterk negatief gesteld moeten worden. De huidige onduidelijkheid geeft ook iets aan van het niet 

helder zijn van het belang en bijbehorende kenmerken van juist dit stukje van de NHW. 

 

De leemte in kennis heeft mogelijk invloed op de besluitvorming, maar is niet onderscheidend voor de 

drie varianten.  

5.5 ARCHEOLOGIE 

Ten behoeve van de realisatie van het RBT is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

(Bureauonderzoek Archeologie RBT Werkendam, ARCADIS mei 2014). Dit bureauonderzoek vormt een 

bijlage bij het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT en bij dit MER. Mede op basis van dit 

bureauonderzoek is de navolgende effectbeschrijving opgesteld. 

5.5.1 BELEIDSKADER EN BEOORDELINGSCRITERIA 

Voor het thema archeologie is het volgende beleidskader van belang: 

§ Verdrag van Malta; 

§ Wet op de Archeologische Monumentenzorg; 

§ Archeologie beleid Gemeente Werkendam. 

 

Verdrag van Malta 

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese verdrag van Malta gesloten. Aanleiding was 

de toenemende druk op het archeologisch erfgoed in Europa, onder meer door ruimtelijke 

ontwikkelingen, waardoor bodemarchief ongezien verloren dreigde te gaan. Het verdrag beoogt het 

cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt beter te beschermen. Grondslag van het verdrag is dat dit 

archeologische erfgoed integrale bescherming nodig heeft en krijgt. In het Verdrag zijn drie 

uitgangspunten ten aanzien van de omgang met archeologie geïntroduceerd: 

§ Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het zogenaamde "behoud in situ" (artikel 

4, tweede lid). Opgraven is het (gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in principe 

niet het eerste streven. De gedachte daarachter is dat er bodemarchief voor toekomstige generaties 

bewaard moet blijven. Zij hebben immers betere onderzoekstechnieken en stellen andere 

onderzoeksvragen.  
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§ Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van 

archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). 

Zo wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van 

archeologische waarden om het bodemarchief beter te beschermen en om onzekerheden tijdens de 

bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken. Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling van 

de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Door er vooraf rekening mee te houden, 

wordt vertraging in bouwprocessen voorkomen. 

§ Het ‘de verstoorder betaalt’-principe. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de kosten van het 

archeologisch onderzoek en de uitwerking van de resultaten (artikel 6). Dit principe is geïntroduceerd 

als een stimulans om locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te zoeken waarbij de archeologische 

verwachtingswaarden minder hoog zijn.  

 

Wet op de archeologische monumentenzorg 

De op 1 september 2007 van kracht geworden Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) is een 

aanpassing op de Monumentenwet 1988 en regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Deze wet 

heeft echter geen zelfstandige betekenis maar heeft wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere wetten, 

te weten de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Woningwet. 

Sinds de inwerkingtreding van de Wabo is een deel van de implementatie van de Wamz in die wet te 

vinden en is de Woningwet niet meer relevant voor de archeologische monumentenzorg.  

 

Thans stelt de Wabo een omgevingsvergunning verplicht voor het bouwen van een bouwwerk. De 

Monumentenwet bepaalt in samenhang met de Wabo dat aan deze omgevingsvergunning voorschriften 

kunnen worden verbonden die nodig zijn in het belang van de archeologische monumentenzorg. 

 

Voorts regelt de Wamz dat van de aanvrager van een omgevingsvergunning kan worden verlangd dat hij 

een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag wordt 

verstoord, wordt vastgesteld (zie art. 14, derde lid, 37, derde lid, 39,tweede lid, 40, eerste lid en 41, eerste 

lid, van de Monumentenwet 1988 en art. 3a van de Ontgrondingenwet). 

 

Archeologie beleid Gemeente Werkendam 

In 2011 is door de gemeente Werkendam een erfgoedverordening opgesteld. Hierin is bepaald wanneer 

archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. Het beleid is gekoppeld aan zones met een specifieke 

archeologische verwachting.  

 

Beoordelingscriteria  

Op grond van bovenstaand beleidskader zijn de volgende beoordelingscriteria geformuleerd: 

§ Aantasting van archeologisch waardevolle (bekende) terreinen. 

§ Aantasting van gebieden met een archeologische verwachtingswaarde. 

 

5.5.2 AANTASTING VAN ARCHEOLOGISCH WAARDEVOLLE (BEKENDE) TERREINEN 

Referentiesituatie 

In het plangebied bevinden zich bekende archeologische waarden. Aan de oostzijde van het plangebied 

ligt een oude woonkern waarin zich resten uit de Nieuwe Tijd bevinden (direct ten zuidoosten van de 

huidige bebouwing). Aan de noordzijde van het plangebied is een archeologische vindplaats vastgesteld, 

het betreft een huisplaats uit de Nieuwe Tijd. Beide vindplaatsen bevinden zich direct onder het maaiveld 

en worden door elke vorm van bodemingrepen verstoord. Autonome ontwikkelingen hebben geen 

invloed op deze archeologische waarden. 
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GEMEENTELIJK BELEID 

HOOFDSTUK 6 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSGEBIEDEN 

Artikel 22 Instandhoudingbepaling 

1.  Het is verboden om zonder of in afwijking van een vergunning het archeologische bodemarchief 

 in categorie 2, 3, 4 en 6, zoals aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 

 van de gemeente Werkendam, te verstoren, te beschadigen of te vernielen, als beschreven in  

 artikel 2.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

2.  Het is verboden oppervlaktes in aparte vergunningsvragen op te knippen met de kennelijke 

 bedoeling om zo onder de in de nota Archeologie gestelde ondergrenzen te blijven. 

3.  Het verbod in lid 1 is niet van toepassing: 

 a.  bij bodemingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld met een omvang van minder dan 50 m2 

  in AMK-terreinen en historische kernen (categorie 2) als aangegeven op de gemeentelijke 

  archeologische beleidskaart; 

 b.  bij bodemingrepen met een omvang van minder dan 100 m2 in gebieden met archeologische 

  vindplaats, onbekende archeologische verwachting, verdronken nederzetting, hoge en 

  middelhoge archeologische verwachting waarbij de toegestane diepte van de bodemingreep 

  variabel is en afleesbaar is van de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze diepte is 

  30 cm onder maaiveld, 50 cm onder maaiveld, 150 cm onder maaiveld, 300 cm onder 

  maaiveld ofwel 500 cm onder maaiveld (categorie 3); 

 c. bij bodemingrepen met een omvang van minder dan 50.000 m2 (= 5ha) in gebieden met een 

  lage archeologische verwachting (categorie 4) als aangegeven op de gemeentelijke 

  archeologische beleidskaart; 

 d. en gebieden met een afgerond AMZ-proces (categorie 5) als aangegeven op de 

  gemeentelijke archeologische beleidskaart; 

 e.  indien een rapport is overlegd waarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein 

  naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en waaruit blijkt 

  dat: 

    - het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan worden geborgd; of 

    - de archeologische waarden door de verstoring niet onevenredig worden geschaad; of 

    - in het geheel geen archeologische waarden aanwezig zijn; 

 f.  indien kan worden aangetoond dat in het gebied al verstoring heeft plaatsgevonden die 

  dieper reikt dan de te verwachte archeologische vondst laag. 

4.  Het verbod in lid 1 is ook niet van toepassing indien: 

 a.  in het geldende bestemmingsplan bepalingen zijn opgenomen over archeologische 

  monumentenzorg die in overeenstemming zijn met de nota Archeologie; 

 b.  er sprake is een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° en tweede 

  lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorschriften zijn opgenomen over 

  archeologische monumentenzorg. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 26 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 



 

 

  

 

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 

Land van Heusden en Altena 

 
076967920:0.24 - Definitief ARCADIS 

 
125 

     

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Aantasting van 

archeologisch 

waardevolle (bekende) 

terreinen 

0 - 

 

- - - - 

Tabel 26: Effecten aantasting archeologisch waarevolle (bekende) terreinen 

In alle drie de varianten zijn de oude woonkern en de archeologische vindplaats uit de Nieuwe Tijd 

volledig opgenomen in het plangebied van het RBT. Voor de aanleg van het bedrijventerrein zullen 

grondroerende werkzaamheden plaats vinden waarbij de bodem en deze archeologische waarden worden 

verstoord. Bij variant 2 en variant 3 worden er bovendien waterpartijen aangelegd binnen de 

archeologisch waardevolle terreinen. 

Aangezien de archeologische waarden direct vanaf het maaiveld liggen, worden deze waarden bij elke 

bodemingreep verstoord. In de praktijk betekent dit dat de twee vindplaatsen hoogstwaarschijnlijk 

volledig zullen worden verstoord. Alle drie de varianten zijn daarom als negatief beoordeeld.  

Bij variant 1 zijn er nog voldoende mogelijkheden voor mitigatie door middel van planaanpassing 

(groenstrook, parkeerplaats o.i.d.). Binnen variant 2 en variant 3 wordt mitigatie door middel van 

planaanpassing door de aanleg van waterpartijen zeer bemoeilijkt. Aangezien in variant 1 geen waterpartij 

wordt gegraven en de mogelijkheden tot mitigatie groter zijn, is deze minder negatief beoordeeld dan 

variant 2 en variant 3. Indien geen mitigatie plaats vindt heeft ook variant 1 een zeer negatief effect.  

 

De aanpassing van de Grotewaardweg en Kreekherstel hebben geen invloed op de archeologisch 

waardevolle terreinen.  

 

Mitigerende maatregelen 

In tegenstelling tot veel andere milieuaspecten is archeologie niet compenseerbaar. Ruimtebeslag op een 

bosgebied kan bijvoorbeeld elders worden gecompenseerd, maar schade aan een nederzetting uit de 

IJzertijd of een Romeinse villa is definitief. Daarom wordt beleidsmatig veel nadruk gelegd op het 

voorkomen van schade aan het bodemarchief: het streven naar behoud in de bodem (in situ). Vroegtijdig 

onderzoek en planaanpassing moeten leiden tot het minimaliseren van de verstoring van archeologische 

vindplaatsen. Daar waar dit om wat voor reden ook niet mogelijk blijkt, komen andere mitigerende 

maatregelen in zicht.  

 

Om de effecten te beperken kunnen bij alle inrichtingsvarianten de volgende mitigerende maatregelen 

genomen worden: 

§ Nagaan hoe de archeologische waarden alsnog kunnen worden gespaard. Hierbij kan bijvoorbeeld 

gekeken worden naar archeologie-vriendelijke bouwmethoden (ondiepe funderingen, ophogen met 

zand etc.). 

§ Planaanpassingen door te schuiven met bestemmingen (bijv. parkeerplaats, groenstroken etc.) 

§ Daarnaast kunnen archeologische waarden op een verantwoorde wijze opgegraven en onderzocht 

worden, waarna de resten bijvoorbeeld in een museum gepresenteerd kunnen worden. Het doel van 

deze maatregelen is het zeker stellen van de informatie die de archeologische resten kunnen leveren en 

het toegankelijk daarvan maken voor zowel wetenschappers als overige geïnteresseerden. 

 

Op basis van de gekozen voorkeursinrichting  heeft ten behoeve van het bestemmingsplan voor fase 1 van 

het RBT een nader archeologisch veldonderzoek plaats gevonden. De resultaten hiervan zijn 

gepresenteerd in paragraaf 4.4.4 van dit MER. Ter hoogte van de vermoede huisplaats in het noordoosten 

van het plangebied zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een archeologische 
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vindplaats en zijn daarom geen mitigerende maatregelen nodig. Ter plaatse van de oude woonkern 

bevind zich een neergestorte bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog.  Geadviseerd wordt dat indien 

de bommenwerper geborgen zal worden, dit archeologisch te laten begeleiden. Dit betreft fase 2 van het 

RBT. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

5.5.3 AANTASTING GEBIEDEN MET EEN ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSWAARDE  

Referentiesituatie 

Het landschap van het onderzoeksgebied is te bezien als twee losstaande landschappen bovenop elkaar. 

Het landschap van vóór de Sint Elisabethsvloeden bestond uit een omvangrijk veengebied, waar rivieren 

doorheen stroomden. De oeverwallen langs de rivieren lagen hoger in het landschap, en vormden 

geschikte locaties voor bewoning. In de loop van de middeleeuwen werd begonnen met het ontginnen van 

het veengebied. De ontwatering van het veen leidde tot sterke bodemdaling, zodat het gebied met dijken 

beschermd moest worden tegen de rivieren en de zee. Zo ontstond de Groote Waard, een omvangrijk 

omdijkt gebied, dat van Moerdijk in het westen tot aan Heusden in het oosten reikte. De ontginningen in 

de Groote Waard brachten welvaart aan de bewoners, en vele dorpen werden gesticht. Daarnaast werd 

hier de stad Dordrecht gesticht.  

 

Het tweede landschap ontstond door toedoen van de Sint Elisabethsvloeden. Als tijdens een 

novemberstorm in 1421 de dijk doorbreekt stroomt de Groote Waard onder. In de periode 1421-1424 

gebeurt dit enkele keren, zodat de Groote Waard een binnenzee werd; het Bergsche Veld. In de loop van 

de daaropvolgende eeuwen zorgde langzame sedimentatie tot ophoging van de bodem van het Bergsche 

Veld. De binnenzee veranderde zo in een moerassig gebied, zoals nu in het Nationaal Park de Biesbosch 

nog te zien is.  

 

Door het plangebied loopt een oude stroomrug met een middelhoge archeologische verwachting. De 

hoger gelegen stroomruggen waren geschikt voor bewoning, in tegenstelling tot de lager gelegen veen en 

klei gebieden. Buiten de stroomruggen heeft het gebied dan ook een lage archeologische verwachting (zie 

Afbeelding 42). Autonome ontwikkelingen hebben geen invloed op deze archeologische 

verwachtingswaarden. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 27 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Aantasting van gebieden 

met een archeologische 

verwachtingswaarde 

0 0 - - 

Tabel 27: Effecten aantasting gebieden met een archeologische verwachtingswaarde 

.  
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Afbeelding 42: Plangebied op de gemeentelijke archeologische beleidskaart (Werkendam). 

Centraal in het plangebied voor de RBT ligt van oost naar west een stroomrug waarvoor een middelhoge 

archeologische verwachting geldt. Archeologische resten zijn te verwachten vanaf een diepte van 1,5 – 3,0 

meter beneden maaiveld. In alle drie de varianten is deze zone opgenomen in het plangebied van het RBT. 

Voor de aanleg van het bedrijventerrein zullen grondroerende werkzaamheden plaats vinden. In de 

beoordeling wordt er vanuit gegaan dat de bedrijfspanden niet onderkelderd worden. Tevens wordt er 

vanuit gegaan dat fundering met gebruik van heipalen slechts een geringe verstoring met zich meebrengt.  

Bij variant 2 en variant 3 wordt een waterpartij aangelegd binnen deze zone met middelhoge verwachting. 

In de beoordeling wordt er vanuit gegaan dat deze waterpartij dieper dan 1,5 meter beneden maaiveld 

reikt. Hierdoor zal op een grote oppervlakte diepgaande bodemverstoringen plaats vinden. Aangezien in 

variant 1 geen waterpartij wordt gegraven wordt deze als neutraal beoordeeld. Variant 2 en variant 3 

worden als negatief beoordeeld. 

 

De aanpassing van de Grotewaardweg en het Kreekherstel liggen in zones met een lage archeologische 

verwachting en hebben een licht negatief effect.  

 

Mitigerende maatregelen 

Om de effecten te beperken kan bij alle inrichtingsvarianten worden bezien hoe het gebied met de 

middelhoge verwachtingswaarde zoveel mogelijk kan worden ontzien: 

§ Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar archeologie-vriendelijke bouwmethoden (ondiepe 

funderingen, ophogen met zand etc.). 

§ Planaanpassingen door te schuiven met bestemmingen (bijv. parkeerplaats, groenstroken etc.). 

 

Leemten in kennis 

De verwachtingswaarden zijn bepaald aan de hand van de gemeentelijke archeologische 

verwachtingskaart en het archeologisch bureauonderzoek. Aan de hand van veldonderzoek kunnen deze 



 

 

 

 

  

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 
Land van Heusden en Altena  

128 
 

ARCADIS 076967920:0.24 - Definitief 

 

     

verwachtingswaarden mogelijk naar beneden of naar boven toe worden bijgesteld. Deze kennisleemte 

heeft geen effect op de besluitvorming over de inrichtingsvarianten. Op basis van de gekozen 

voorkeursinrichting heeft ten behoeve van het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT een nader 

archeologisch veldonderzoek plaats gevonden. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd in paragraaf 4.4.4 

van dit MER. 

5.6 VERKEER 

5.6.1 BELEIDSKADER EN BEOORDELINGSCRITERIA 

Landelijk beleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

De SVIR is het kader dat de (nieuwe) ruimtelijke, water- en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 

2040 benoemt. In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, 

bereikbaar, leefbaar en veilig. De hoofddoelen voor de middellange termijn (2020/2028) zijn: 

§ Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk 

economische structuur van Nederland. 

§ Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. 

§ Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden behouden zijn. 

 

Om invulling te geven aan de uitvoering van de SVIR en het integrale gebiedsgerichte denken (de basis 

van het MIRT) verder te versterken, is het noodzakelijk om het MIRT te blijven vernieuwen en te 

verbreden.   

 

Gemeentelijk beleid 

Kadernota verkeer en vervoer 2007-2016 

Duurzame mobiliteit is het uitgangspunt in de visie voor het verkeers- en vervoersbeleid in de gemeente 

Werkendam. Het zoeken naar een balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid staat centraal.  

 

Beoordelingscriteria 

Op grond van het hiervoor beschreven beleidskader worden voor het thema verkeer, de volgende 

deelaspecten beoordeeld 

§ Bereikbaarheid / verkeersveiligheid 

§ Robuustheid netwerk RBT 

 

Leefbaarheid als gevolg van verkeer wordt onder andere aspecten in dit MER beoordeeld, vooral bij 

geluid en lucht. Voor een beschrijving van de wijze waarop de verkeersintensiteiten zijn bepaald, wordt 

verwezen naar paragraaf  3.5 en bijlage 5. 

5.6.2 BEREIKBAARHEID / VERKEERSVEILIGHEID 

Referentiesituatie 

Huidige situatie 

Het grootste deel van het autoverkeer van en naar Werkendam wordt via de Dijkgraaf den Dekkerweg 

afgewikkeld naar de A27 (zie Afbeelding 43 en Figuur 2). Een klein deel van het verkeer gaat via het veer 

Kop van ’t Land en de Bandijk van en naar Dordrecht. Verkeer van en naar de kernen Hank en 

Nieuwendijk wordt via Zandsteeg, de Grotewaardweg en de A27 afgewikkeld. Alleen bij grote vertraging 
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op de A27 kan het onderliggende wegennet gebruikt worden door sluipverkeer (met een herkomst of 

bestemming verder weg). De huidige intensiteiten op het westelijke deel van de Dijkgraaf den Dekkerweg 

(10.000 motorvoertuigen per werkdag) passen bij de inrichting van de weg. Verkeerskundig zijn er hier 

geen problemen. Wel wordt er in de huidige situatie geluidsoverlast ervaren. 

 

 

Afbeelding 43: Wegen van en naar het plangebied 

 

 

Figuur 2 Huidige verkeersintensiteiten (2012), het RBT is niet gerealiseerd 

De Dijkgraaf den Dekkerweg is een drukke weg. De capaciteit van deze weg wordt geschat op 20.000 

motorvoertuigen per etmaal. De rotonde op het kruispunt Den Dekkerweg-Borcharenweg – 

Grotewaardweg kan het verkeer net afwikkelen. In de spitsen (ochtend en avond) kan er een kleine 

wachtrij ontstaan, maar dat is niet problematisch. De belasting vindt momenteel vooral op drie van de vier 

takken plaats, waardoor de afwikkeling van de enkelstrooksrotonde nog net voldoende is. 

Het industrieterrein Bruine Kil Haven en de bedrijventerreinen aan de Bandijk worden grotendeels 

ontsloten via de Dijkgraaf den Dekkerweg (oostelijk deel nabij de A27). Vanwege deze industrieterreinen 

is het percentage vrachtverkeer op de Dijkgraaf den Dekkerweg ongeveer 17%, dat is een relatief hoog 

percentage vrachtverkeer maar dat leidt niet tot verkeerskundige problemen. 

Op de wegen rondom Werkendam zijn geen verkeersonveilige locaties bekend. Er zijn dan ook geen grote 

knelpunten in de verkeersveiligheid. De doorgaande fietsroute langs de Borcharenweg is voorzien van een 
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vrij liggend fietspad. De oversteek over de Dijkgraaf den Dekkerweg is bij de rotonde, waar verkeer 

langzaam rijdt en de situatie overzichtelijk is. 

 

Autonome ontwikkeling (figuur 3) 

In de wegenstructuur van Werkendam staan geen grote wijzigingen op het programma. Wel zijn er 

aanpassingen voorzien op de A27 tussen Houten en Hooipolder. Dit traject is een MIRT-project wat in 

2016 gerealiseerd moet worden. Als gevolg van dit project zal de capaciteit van de A27 in de autonome 

situatie van voldoende capaciteit zijn. Als gevolg hiervan neemt ook het sluipverkeer op het onderliggend 

wegennet naar verwachting structureel af. Incidenteel zal door files vanwege ongevallen sluipverkeer 

mogelijk blijven. De A27 zal na verbreding ook een verkeer aantrekkend effect hebben waarmee het 

drukker kan worden op het onderliggende wegennet. 

 

De intensiteiten op de Dijkgraaf den Dekkerweg (oostelijk deel) nemen gelijkmatig toe tot boven de 20.000 

mvt per etmaal (23.200 mvt in 2024 en 25.600 mvt in 2034). Hierdoor zijn knelpunten in de 

verkeersafwikkeling te verwachten. Om de capaciteit op de Dijkgraaf den Dekkerweg te vergroten zijn in 

de autonome situatie vanaf 2024 maatregelen noodzakelijk. Op de overige wegen in het studiegebied 

nemen de intensiteiten toe, maar er zijn geen knelpunten te verwachten. 

  

De rotonde Dijkgraaf Den Dekkerweg krijgt meer verkeer te verwerken. In 2024 zou hierdoor een kleine 

aanpassing van het kruispunt nodig kunnen zijn (bypass).  In 2034 neemt de belasting verder toe, 

waardoor gedacht moet worden aan turbo-achtige rotonde oplossingen of een verkeersregelinstallatie 

(VRI). Vanwege de toenemende intensiteiten nemen de conflicten tussen verkeersstromen toe. Dit zal 

leiden tot een verslechtering van de verkeersveiligheid. Er zijn op de langere termijn maatregelen nodig op 

de Dijkgraaf den Dekkerweg en aanpassingen van de kruispunten om de veiligheid te bevorderen.  

 

 

Figuur 3 Autonome ontwikkeling verkeersintensiteit, 

het RBT is niet gerealiseerd 

 

 

Effectbeschrijving en beoordeling 

In Tabel 28 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Bereikbaarheid / 

verkeersveiligheid 

0 - - - 

Tabel 28: Effecten bereikbaarheid 
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De varianten zijn voor de infrastructuur in Werkendam verkeerskundig niet onderscheidend. Ze leveren 

allemaal een vergelijkbare verzwaring van de verkeersbelasting op voor de omgeving. De effecten zijn 

voor alle varianten negatief (-) beoordeeld. 

 

Het RBT zal in 2024 circa 3.250 motorvoertuigen per werkdag aantrekken (zie figuur 4). In 2034 is dit 

aantal verdubbeld tot circa 6.500 motorvoertuigen per werkdag. Het grootste deel van dit verkeer zal via 

het oostelijk deel van de Dijkgraaf den Dekkerweg ontsloten worden naar de A27. Het RBT trekt slechts 

beperkt verkeer aan uit zuidelijke richting (Grotewaardweg, Weeresteinweg), circa 100 motorvoertuigen 

per etmaal. Het RBT zal voornamelijk een gemengd terrein worden (gemengde bedrijven). Dit trekt dan 

ook gemengd verkeer aan. Het percentage vrachtverkeer op de Dijkgraaf den Dekkerweg zal hierdoor 

vergelijkbaar blijven aan de autonome situatie. De intensiteiten op de Dijkgraaf den Dekkerweg nemen 

vanwege het RBT wel toe (tot maximaal 30.400 mvt per etmaal in 2034). Hier zijn knelpunten te 

verwachten in de verkeersafwikkeling. De weg is hier niet geschikt voor. Ook de toe- en afritten bij de 

aansluiting met de snelweg zullen hier last van krijgen. Echter zullen deze in de reconstructie van de A27 

waarschijnlijk aangepast worden. 

 

De intensiteit op de Grotewaardweg tussen het RBT en de Dijkgraaf den Dekkerweg neemt fors toe. 

Vanwege de toegenomen verkeersdruk, zullen de conflicten tussen verkeersstromen toenemen, wat 

mogelijk resulteert in een afname van de verkeersveiligheid. Het reconstrueren van de Grotewaardweg 

valt binnen de ontwikkelingsplannen van het RBT. Er wordt een maximum snelheid ingesteld van 60 

km/uur. Het nieuwe fietspad langs de Grotewaardweg ligt aan de oostkant. Ondanks de toename van 

verkeer is de oversteekbaarheid van de Grotewaardweg voor fietsers voldoende. De intensiteiten in 2024 

en 2034 zijn niet te hoog. Fietsers kunnen een voldoende hiaat vinden om de oversteek te maken, binnen 

een acceptabele wachttijd. 

 

Alleen het wegvak van de Dijkgraaf den Dekkerweg tussen de Grotewaardweg en de Bolstrastraat neemt 

in intensiteit iets af. 

 

 

Figuur 4 Effect RBT verkeersintensiteit 

 

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Om de effecten te beperken kunnen bij alle inrichtingsvarianten de volgende mitigerende maatregelen 

genomen worden: 

§ Aanpassen oostelijk deel van de Dijkgraaf den Dekkerweg. Deze aanpassing is in de autonome 

ontwikkeling op termijn (vanaf 2024) al noodzakelijk, alleen deze noodzaak wordt door het RBT 

enigszins versneld; 
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§ Aanpassen kruispunt (de rotonde). Dit kruispunt dient in de autonome ontwikkeling al aangepast 

worden, alleen de noodzaak daartoe wordt door het RBT enigszins versneld. Tijdens fase 1 van het 

RBT (tot 2024) volstaat een kleine aanpassing van het kruispunt (bypass).Tijdens fase 2 is een grotere 

aanpassing noodzakelijk, zoals een turborotonde of een verkeersregelinstallatie (VRI). 

 

Deze maatregelen zijn ongeacht de ontwikkeling van het RBT waarschijnlijk nodig in de toekomst en 

mede afhankelijk van de omvang de autonome verkeersgroei en andere ruimtelijke ontwikkelingen in en 

rond Werkendam. De verkeersintensiteiten worden door de gemeente Werkendam gemonitord en op het 

moment dat dit aan de orde is zullen passende maatregelen worden getroffen.  

 

Leemten in kennis 

In 2013 zijn op rijksniveau diverse bezuinigingen aangekondigd. Een deel van de geplande uitgaven voor 

de planuitwerking- en aanlegprogramma’s voor wegen zijn hierdoor opgeschoven. Voor onder andere het 

project A27 Houten- Hooipolder wordt de start van de realisatie en de oplevering mogelijk in de tijd naar 

achteren geschoven. Deze leemte in kennis kan leiden tot een gewijzigde autonome situatie van de 

vormgeving en de capaciteit van de A27 en de aansluiting Werkendam. 

5.6.3 ROBUUSTHEID NETWERK RBT 

Referentiesituatie 

In de referentiesituatie is geen sprake van verkeersafwikkeling op het RBT. 

 

Effectbeschrijving en beoordeling 

In Tabel 29 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Robuustheid netwerk 0 + + 0/- 

Tabel 29: Effecten robuustheid netwerk 

Bij de varianten 1 en 2 is sprake van een robuuster verkeerssysteem omdat fasen 1 en 2 op twee punten 

met elkaar zijn verbonden. Bij variant 3 zijn fase 1 en 2 slechts op 1 punt met elkaar verbonden waardoor 

de rijafstanden binnen het terrein ook wat groter zijn. De hoofdontsluiting van het terrein vindt in alle 

gevallen plaats op dezelfde locatie: de aansluiting met de Grotewaardweg aan de oostzijde, ter hoogte van 

het meest zuidelijke stuk van fase 1 van het plangebied. De Grotewaardweg zal opgewaardeerd worden 

met daarnaast een fietspad. De Grotewaardweg voldoet daarmee als volwaardige ontsluitingsweg. De 

varianten kennen tevens alle drie een ontsluitingsroute aan de noordzijde van het plangebied. Deze route 

is voor fase 2 van variant 3 duidelijk minder effectief dan bij variant 2 en 3. De robuustheid van het 

netwerk is bij variant 1 en variant 2 positief beoordeeld (+) en bij variant 3 licht negatief (0/-). 

 

Mitigerende maatregelen 

Gezien de effectscores zijn mitigerende maatregelen niet nodig. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 
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5.7 LUCHTKWALITEIT 

Het ‘Achtergrondrapport Geluid en Luchtkwaliteit’ van 5 november 2013 vormt een bijlage bij het 

bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT en dit MER. Navolgende effectbeschrijving is gebaseerd op 

hoofdstuk 1 tot en met 6 van dit rapport. 

 

Beleidskader en beoordelingscriteria 

Voor het thema luchtkwaliteit zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen in Nederland 

stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Hieronder zijn de toetsingskaders voor beide stoffen 

weergegeven. 

 

Toetsingskader stikstofdioxide (NO2) 

De gezondheidseffecten veroorzaakt door hoge concentraties stikstofdioxide, bestaan uit het verminderen 

van de longfunctie en het optreden van astmatische klachten of geïrriteerde luchtwegen. 

 

Stikstofdioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en soms als procesemissie van de 

industrie. Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemotoriseerde verkeer. 

Andere bronnen zijn de industrie (vooral stookinstallaties voor energieopwekking), landbouw, 

huishoudens (cv-ketel, open haard) en bronnen in het buitenland. Mede doordat een aantal bronnen in de 

afgelopen jaren een stuk schoner is geworden dalen de laatste jaren de stikstofdioxideconcentraties in de 

buitenlucht. Dat neemt niet weg dat nabij drukke verkeerswegen de normen overschreden kunnen 

worden. In Tabel 30 zijn de normen weergegeven zoals deze gelden in Nederland en in de rest van de 

Europese Gemeenschap. 

 

Toetsingseenheid Maximale concentratie Opmerking 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3  

Uurgemiddelde concentratie 200 µg/m3 overschrijding maximaal 18 uur 
per kalenderjaar toegestaan 

Alarmdrempel  400 µg/m3 overschrijding maximaal 18 x 

Tabel 30: Normen uit het besluit luchtkwaliteit t.a.v. de luchtcomponent stikstofdioxide (NO2) 

Toetsingskader fijn stof (PM10) 

Fijn stof is een belangrijke indicatorstof voor gezondheidsrisico’s. De gezondheidseffecten bestaan uit een 

verhoogd risico op voortijdig overlijden ten gevolge van een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekten. 

Ook kunnen hoge fijn stofconcentraties leiden tot een vermindering van de longfunctie, tot 

luchtwegklachten en tot een toename van het aantal ziekenhuisopnamen. 

 

In Nederland zijn de industrie en het verkeer de belangrijkste bronnen van fijn stof. Fijn stof heeft een 

lange levensduur in de atmosfeer, waardoor de bijdrage van buitenlandse bronnen (o.a. België en 

Duitsland) aan de gemiddelde concentratie in heel Nederland groot is (circa ¾ deel komt uit het 

buitenland). Nabij grote steden en bij grote industriegebieden (Rijnmond) is de concentratie fijn stof hoger 

door lokale emissies/ bronnen.  

 

In Tabel 31 zijn de normen weergegeven zoals deze gelden in Nederland en de rest van de Europese 

Gemeenschap. 
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Toetsingseenheid Maximale concentratie Opmerking 

Jaargemiddelde concentratie 

 

40 µg/m3  

24-uursgemiddelde concentratie 

 

50 µg/m3 overschrijding maximaal 35 maal per 
kalenderjaar toegestaan 

Tabel 31: Normen uit het Besluit luchtkwaliteit t.a.v. de luchtcomponent fijn stof (PM10) 

Maatgevende grenswaarden 

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

Deze twee stoffen liggen in Nederland het dichtst bij de gestelde grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 

De maatgevende grenswaarde voor stikstofdioxide is de jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3. De 

grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO2 (18 maal een overschrijding van 200 µg/m3) doet 

zich pas voor bij een jaargemiddelde concentratie van circa 80 µg/m3. Ruim boven de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie NO2 en een dusdanig hoge concentratie dat deze in Nederland, uitzonderlijke 

situaties daargelaten, niet wordt overschreden. 

Voor fijn stof is de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie maatgevend. Bij deze 

grenswaarde mag de 24-uursgemiddelde concentratie maximaal 35 maal per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3.  

 

Afwegingskader luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit mag niet verslechteren 

Als aannemelijk is dat aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

§ Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

§ Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

§ Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van een stof. 

§ Een project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ (NSL) 

of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

Het RBT is opgenomen op de projectenlijst van het ‘Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ 

(NSL). Dit betekent dat de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering vormen voor de realisatie 

van het project. 

 

Toepassing saldobenadering 

Wanneer in situaties met al heersende overschrijdingen van grenswaarden door toedoen van een 

plan/project de luchtkwaliteit ter plaatse verslechtert, mag onder voorwaarden de saldobenadering 

worden toegepast. Dit maakt het mogelijk plaatselijk een verslechtering van de luchtkwaliteit toe te staan 

als de luchtkwaliteit voor het gehele plangebied, de hele gemeente of zelfs de gehele regio daar baat bij 

heeft en daardoor per saldo verbetert (artikel 5.16, eerste lid, onder b, sub 1 en 2 Wm). 

 

Besluit niet in betekende mate bijdrage 

Gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit is het Besluit niet in betekenende mate bijdragen van 30 oktober 

2007 in werking getreden. Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie fijn stof 

(PM10) of stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht als het project maximaal 3% van de jaargemiddelde 

grenswaarde bijdraagt aan de heersende concentratie. Dit betekent dat voor zowel fijn stof als 

stikstofdioxide feitelijk een toename van 1,2 µg/m3 op de jaargemiddelde concentratie toelaatbaar wordt 

geacht (artikel 5.16, eerste lid, onder c Wm). 
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Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn alle aspecten vastgelegd die van invloed (kunnen) zijn 

op de bepaling van de luchtkwaliteit via metingen dan wel berekeningen. 

 

Zeezoutcorrectie 

Volgens artikel 5.19, vierde lid van de Wet milieubeheer worden bij het vaststellen van het 

kwaliteitsniveau PM10 de zwevende deeltjes, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen, buiten 

beschouwing gelaten. In bijlage 5 uit de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ is een aftrek  

opgenomen voor concentraties fijn stof die zich van nature in de lucht bevinden. Het gaat hier om zeezout.  

 

De regeling is door het ministerie van I&M herzien in 2012. De zeezoutcorrectie is daarbij aangepast naar 1 

tot 5 µg/m3. De hoogte van de correctie is afhankelijk van de regio in Nederland en wordt in mindering 

gebracht op de berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof. In de gemeente Werkendam geldt een 

zeezoutcorrectie van 2 µg/m3. Ook voor het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde norm 

mag een correctie ten aanzien van zeezout worden toegepast. In de herziene regeling is de correctie voor 

de etmaalgemiddelde norm per provincie bepaald en varieert van 2 tot maximaal 4 dagen. Voor de 

provincie Noord-Brabant geldt een correctie van 2 dagen voor de etmaalgemiddelde norm. 

 

Dubbeltelling NO2 

De luchtkwaliteit rond wegen wordt in Nederland berekend door de bijdrage van het wegverkeer aan de 

concentraties verontreinigende stoffen in de lucht op te tellen bij de achtergrondconcentraties zoals die 

door het RIVM/PBL wordt bepaald. Voor stoffen waaraan het wegverkeer een bijdrage levert, leidt deze 

methode in de nabijheid (binnen 5 km) van provinciale en snelwegen tot een overschatting 

(“dubbeltelling”) van de concentraties. Dit komt doordat de bijdrage van het wegverkeer aan de 

concentraties ook al in de berekeningen van de achtergrondconcentratie zijn opgenomen. Deze 

overschatting in de berekende concentraties treedt vooral op voor NO2. In de berekeningen is een correctie 

toegepast voor de dubbeltelling bij NO22. 

 

Toetsafstanden 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is vastgelegd op welke afstand ten opzichte van de weg 

getoetst wordt aan de luchtkwaliteit. Voor zowel stikstofdioxide als fijn stof dient er berekend te worden 

op tien meter vanuit de wegrand. 

 

Referentiesituatie 

In de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit in het onderzoeksgebied bepaald door de grootschalige 

achtergrondconcentratie en de bijdrage van lokale bronnen zoals de snelweg A27, het lokale wegverkeer, 

scheepvaartverkeer en industriële activiteiten.  

 

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn vooral de luchtcomponenten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2) van belang. Indien wordt voldaan aan de grenswaarden voor deze stoffen, wordt 

over het algemeen ook voldaan aan de grenswaarden van andere stoffen uit de Wet milieubeheer (titel 5.2, 

Luchtkwaliteitseisen). 

 

In een ruime omtrek van het plangebied (circa 2,5 km) bedraagt de achtergrondconcentratie in 2012 tussen  

                                                                 

2 Het effect van dubbeltelling bij luchtkwaliteitsberekeningen in de buurt van bestaande snelwegen, R. Hoogerbrugge, 

RIVM, juli 2005 
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19,6 en 29,8 µg/m3 voor stikstofdioxide, waarbij het hoogste niveau nabij de snelweg A27 optreedt. De 

achtergrondconcentratie fijn stof bedraagt 22,6 tot 24,4 µg/m3.  

 

Op basis van vaststaand en voorgenomen beleid wordt verwacht dat de grootschalige achtergrond-

concentraties voor fijn stof en stikstofdioxide in de toekomst afnemen. In 2024 wordt een achtergrond-

concentratie verwacht van 14,6 tot 20,6 µg/m3 voor stikstofdioxide. De achtergrondconcentratie fijn stof 

bedraagt dan 20,1 tot 21,3 µg/m3. In 2034 zal de achtergrondconcentratie nog lager zijn, maar hiervoor is 

nog geen prognose bekend. In 2030 bedraagt de achtergrondconcentratie 13,6 tot 19,9 µg/m3 voor 

stikstofdioxide en 19,5 tot 20,7 µg/m3 voor fijn stof. Voornoemde waarde voor fijn stof zijn exclusief de 

zeezoutcorrectie. Naast de afname van de grootschalige achtergrondconcentraties kunnen ook autonome 

ontwikkelingen in het gebied plaatselijk invloed hebben op de luchtkwaliteit. In het onderzoek is rekening 

gehouden met de autonome groei en de veranderende emissiefactoren van het verkeer. 

 

Effectbeschrijving en beoordeling 

In Tabel 32 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van luchtberekeningen voor inrichtingsvariant 1 en expert judgement voor 

inrichtingsvarianten 2 en 3 (zie paragraaf 3.5 voor een toelichting op gehanteerde uitgangspunten). 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Luchtkwaliteit 0 0/- 0/- 0/- 

Tabel 32 Effectbeoordeling luchtkwaliteit 

Varianten 1, 2 en 3 worden allen als ‘licht negatief’ beoordeeld ten opzichte van de referentie situatie. De 

worstcase variant 1 is doorgerekend, waarbij de toename ter plekke van woningen ongeveer 2 µg/m3 voor 

NO2 bedraagt3 en 1 µg/m3 voor PM10. Omdat het aantal hectares uit te geven oppervlak in variant 2 circa 8 

procent lager ligt en in variant 3 ongeveer 18 procent lager ligt dan in variant 1, zullen de bijdragen ook 

met ongeveer deze percentages lager liggen. Hierdoor is variant 1 de minst gunstige variant en variant 3 

de meest gunstige. Omdat de bijdrages op relevante locaties dusdanig laag zijn, scoren alle varianten licht 

negatief en zijn zij op basis van het aspect luchtkwaliteit niet onderscheidend.  

 

De maximum snelheid op de Dijkgraaf Den Dekkerweg is eind augustus 2012 verlaagd van 80 km/uur 

naar 60 km/uur. Het betreft het gedeelte ten westen van de rotonde Grotewaardweg/Borcharenweg tot aan 

de kruising met de Bandijk. Ook de snelheid van de Grotewaardweg is augustus 2009 verlaagd van 80 

km/uur naar 60 km/uur. In het model is gerekend met de oorspronkelijke  snelheid van 80 km/uur. Uit de 

emissiefactoren blijkt dat beide snelheden binnen dezelfde snelheidsklasse vallen en daarom hetzelfde 

effect op de luchtkwaliteit zullen hebben. De verlaging van de snelheid heeft in de betreffende situatie dan 

ook een te verwaarlozen effect en is in het kader van luchtkwaliteit niet relevant. 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat zowel in fase 1 als fase 2 de maximaal berekende jaargemiddelde 

concentraties fijn stof (PM10) en Stikstofdioxide (NO2) nergens (buiten het industrieterrein) groter zijn dan 

29 µg/m³ voor de ‘worstcase’ variant 1. De hoogste concentraties worden berekend direct op de grens van 

het industrieterrein en langs de Dijkgraaf den Dekkerweg. Er wordt voor zowel fijn stof als stikstofdioxide 

ruim voldaan aan de grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties van 40 µg/m³. 

 

In Afbeelding 44 is de gecumuleerde bijdrage van NO2 weergegeven als gevolg van het wegverkeer en 

industriële bronnen in planvariant 1 – fase 2 (2034) ten opzichte van de autonome situatie. 

                                                                 

3 De toename bedraagt maximaal 2,4 µg/m3 ter plekke van de dichtstbij gelegen woning. 
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Afbeelding 44: Verschilcontour stikstofdioxide (NO2) Fase 2 (Plan 2034 t.o.v. AO 2034) 

Bovenstaande bijdrage van de industriële bronnen en het wegverkeer leidt in 2034 in combinatie met de 

heersende achtergrondconcentraties tot de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide zoals 

weergegeven in Afbeelding 45. 

 

Afbeelding 45 Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in plansituatie 2034 (fase 2) 
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In onderstaande afbeelding is de gecumuleerde bijdrage van fijn stof weergegeven als gevolg van het 

wegverkeer en industriële bronnen in planvariant 1 – fase 2 (2034) ten opzichte van de autonome situatie. 

 

 

Afbeelding 46: Verschilcontour fijn stof (PM10) Fase 2 (Plan 2034 t.o.v. AO 2034) 

Bovenstaande bijdrage van de industriële bronnen en het wegverkeer leidt in 2034 in combinatie met de 

heersende achtergrondconcentraties tot de jaargemiddelde concentraties fijn stof zoals weergegeven in 

Afbeelding 47. 

 

 

Afbeelding 47 Jaargemiddelde concentratie fijn stof in plansituatie 2034 (fase 2) 
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Mitigerende en compenserende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende of compenserende maatregelen noodzakelijk. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

5.8 GELUID 

Het ‘Achtergrondrapport Geluid en Luchtkwaliteit’ van 5 november 2013 vormt een bijlage bij het 

bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT en dit MER. Navolgende effectbeschrijving is gebaseerd op 

hoofdstuk 1 tot en met 6 van dit rapport. 

5.8.1 BELEIDSKADER EN BEOORDELINGSCRITERIA 

Voor het thema geluid is onderstaand beleidskader van belang. 

 

Industrielawaai 

Het Regionaal Bedrijventerrein wordt gezoneerd ingevolge artikel 40 van de Wet geluidhinder. Op het 

terrein wordt de vestiging van inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, 

inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, namelijk niet uitgesloten. 

Dit betekent dat de Wet geluidhinder van toepassing is en er wettelijke eisen gelden ten aanzien van de 

cumulatieve geluidsbelasting van de bedrijven op het Regionaal Bedrijventerrein. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening is het van belang om ook de cumulatie met de geluidsbelasting van het 

bestaande bedrijventerrein te beschouwen. 

 

De Wet geluidhinder (Wgh) kent voor woningen in de zone van een industrieterrein een 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde4 (artikel 44 Wgh). Daarnaast kent de Wet geluidhinder 

de mogelijkheid (artikel 45 Wgh) om voor aanwezige woningen een hogere waarde van maximaal 60 

dB(A) etmaalwaarde vast te stellen. Een voorwaarde hiervoor is dat maatregelen, gericht op het 

terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein onvoldoende doeltreffend zullen zijn 

dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. Voor de vaststelling van het bestemmingsplan hoeven formeel geen 

hogere waarden te worden vastgesteld, maar vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is 

het wenselijk om een vergelijkbaar afwegingsproces te volgen. 

 

Wegverkeerslawaai 

De geluidswetgeving vanwege wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder en het Besluit 

geluidhinder. De geluidswetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van 

een bestaande weg of de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg. 

 

Dosismaat Lden 

In overeenstemming met artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt de geluidsbelasting van een weg 

uitgedrukt in de zogeheten dosismaat Lden (day, evening, night). De eenheid voor Lden is dB. 

                                                                 

4 De etmaalwaarde, ook wel uitgedrukt als Letmaal, is gedefinieerd als de hoogste waarde van: 

§ het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

§ het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) plus 5 dB(A); 

§ het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) plus 10 dB(A).  
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De geluidsbelasting in Lden is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidsniveau in: 

§ de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

§ de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) na toepassing van een straffactor van 5 dB; 

§ de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) na toepassing van een straffactor van 10 dB.  

De geluidsbelasting in Lden wordt berekend als het gemiddelde van een geheel jaar. 

 

Geluidszone 

Een weg heeft een wettelijke geluidszone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een 

bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen, akoestisch onderzoek 

verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buiten stedelijk) 

en het aantal rijstroken. Als buiten stedelijk gebied wordt aangemerkt gebied buiten de bebouwde kom en 

het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het gebied binnen de 

bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidszones van autowegen en 

autosnelwegen.  

 

In onderstaande tabel  is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidszones. De 

zonebreedte wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. Wegen waarvoor 

een maximum snelheid geldt van 30 km/h hebben geen wettelijke geluidszone, evenals wegen die gelegen 

zijn binnen een woonerf. 

 

Tabel 33: Geluidszones 

Aantal rijstroken Breedte geluidszone 

 Buiten stedelijk gebied Stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

 

Geluidsgevoelige bestemmingen/terreinen 

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen en terreinen 

die liggen binnen de geluidszone van de weg. In de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder zijn de 

geluidsgevoelige bestemmingen en terreinen als volgt gedefinieerd: 

§ woningen; 

§ onderwijsgebouwen; 

§ verpleeghuizen; 

§ verzorgingstehuis; 

§ psychiatrische inrichting; 

§ kinderdagverblijf; 

§ woonwagenstandplaats; 

§ ligplaats woonboot. 

 

Toetsing 

De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De 

voorkeursgrenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg bedraagt 48 dB. Indien de geluidsbelasting lager 

is dan de voorkeursgrenswaarde zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. Bij 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dienen maatregelen onderzocht te worden. Indien 

maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. Voor de maximaal 

toegestane waarde wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buiten stedelijk gebied en tussen de 
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verschillende geluidsgevoelige bestemmingen. In Tabel 34 is een overzicht gegeven van de 

voorkeursgrenswaarden en de maximaal vast te stellen hogere waarden.  

Tabel 34: Overzicht van grenswaarden die gelden bij de aanleg van een nieuwe weg 

Geluidgevoelige bestemming Voorkeursgrenswaarde (dB) Maximale hogere waarde (dB) 

  Stedelijk Buiten stedelijk 

woningen en andere 

geluidsgevoelige gebouwen 

48 63 58 

woning geprojecteerd 48 58 53 

agrarische bedrijfswoning 

geprojecteerd 

48 -- 58 

andere geluidsgevoelige 

gebouwen geprojecteerd 

48 63 53 

geluidgevoelige terreinen  48 53 53 

 

Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een te wijzigen weg moet bij een 

wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van reconstructie zoals dat is gedefinieerd in de 

Wgh. Er is sprake van een reconstructie indien de geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstige 

maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de ten hoogst 

toelaatbare geluidsbelasting. Het toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging. 

 

Zolang er geen sprake is van de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, een nieuwe weg of 

een fysieke wijziging van een bestaande weg hoeft er niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening is het echter wel relevant de effecten op het bestaande 

wegennet te onderzoeken. Door de verkeer aantrekkende werking van het bestemmingsplan kan er sprake 

zijn van een toename van het verkeerslawaai op de bestaande wegen naar en rond het bestemmingsplan. 

Om het effect van de verkeer aantrekkende werking van het bestemmingsplan inzichtelijk te maken wordt 

op enkele maatgevende punten de geluidsbelasting langs de bestaande wegen rond het bestemmingsplan 

berekend voor zowel de huidige, de toekomstige autonome situatie als de toekomstige plansituatie. Op 

basis van deze berekeningen wordt bepaald of en hoeveel de geluidsbelasting toeneemt ten gevolge van 

de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Indien er sprake is van een relevante 

verslechtering (2 dB of meer) wordt kwalitatief ingegaan op de mogelijkheden van te nemen maatregelen. 

 

Beoordelingscriteria 

Op grond van bovenstaand beleidskader zijn voor het thema geluid de volgende beoordelingscriteria 

geformuleerd: 

§ Industrielawaai 

§ Wegverkeerslawaai 

5.8.2 INDUSTRIELAWAAI 

Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In de huidige situatie wordt de geluidsbelasting in het onderzoeksgebied vooral bepaald door de 

bedrijven op het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven en het lokale wegverkeer. Door autonome 

ontwikkeling zal het bedrijventerrein zich verder ontwikkelen en zal de verkeersintensiteit toenemen.  

 

Op bedrijventerrein Bruine Kilhaven zijn bedrijven toegestaan tot maximaal milieucategorie 4.2, met voor 

een deel van het terrein een beperking tot maximaal milieucategorie 3. Op basis van kentallen voor de 

geluidsemissie van bedrijven in deze milieucategorieën (zie § 3.1.2) is een inschatting gemaakt van de 
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(planologisch maximaal toegestane) geluidsbelasting vanwege het bedrijventerrein. De geluidscontouren 

vanwege het bedrijventerrein zijn weergegeven in Afbeelding 48. De geluidscontouren betreffen 

etmaalwaarden op een beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld. Uit deze afbeelding blijkt dat op 

basis van de planologisch maximaal toegestane geluidsbelasting al een groot aantal woningen een 

geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) zou kunnen ondervinden.  

 

In Tabel 35 is het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 45 dB(A), in 

klassen van 5 dB(A). Hieruit blijkt dat uitgaande van de planologisch maximaal toegestane situatie er een 

aanzienlijk aantal geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) kan 

ondervinden. In Tabel 36 is voor voornoemde situatie de geluidsbelaste oppervlakte boven de 45 dB(A) 

weergegeven in klassen van 5 dB(A).  

 

 

Afbeelding 48: Geluidscontouren planologisch maximaal toegestane situatie bedrijventerrein Bruine Kilhaven 

 

 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 

dB(A) 

Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 1141 740 106 2 2 34 884 

Tabel 35: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren industrielawaai 

 

 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 dB(A) Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 237 103 36 14 17 53 223 

Tabel 36: Geluidsbelaste oppervlakte industrielawaai in hectare 
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Effectbeschrijving en beoordeling 

In Tabel 37 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van de geluidsberekeningen voor inrichtingsvariant 1 en expert judgement van de 

varianten 2 en 3 (zie paragraaf 3.5 voor gehanteerde uitgangspunten). 

 

Beoordelingscriterium Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Industrielawaai 0 - - - - - - 

Tabel 37 Effectbeoordeling industrielawaai 

De worstcase inrichtingsvariant 1 is doorgerekend. Deze wordt – uitgaande van fase 2 – als zeer negatief 

beoordeeld. Enerzijds omdat dat er 1 woning is met een geluidsbelasting van meer dan 61 dB(A)vanwege 

alleen het RBT, anderzijds omdat het aantal woningen met een cumulatieve geluidsbelasting van meer dan 

50 dB(A) met circa 50 % toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie. 

 

Het aantal hectares uit te geven oppervlak is in variant 2 circa 8 procent lager en in variant 3 circa 18 

procent lager dan in variant 1. Dit betekent dat de geluidsbelasting vanwege het RBT in variant 2 vrijwel 

gelijk is aan variant 1. In variant 3 zal de geluidsbelasting vanwege het RBT circa 1 dB(A) lager zijn dan in 

variant 1. Variant 1 is dus de minst gunstige variant en variant 3 de meest gunstige. De verschillen met 

variant 1 zijn echter zo klein dat de varianten voor het aspect industrielawaai nauwelijks onderscheidend 

en ook de varianten 2 en 3 als zeer negatief worden beoordeeld. 

 

In Afbeelding 49 zijn de geluidscontouren weergegeven voor fase 2 van het RBT gecumuleerd met het 

bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven. De geluidscontouren betreffen etmaalwaarden op een 

beoordelingshoogte van 5 m boven maaiveld. 

 

 

Afbeelding 49: Geluidscontouren fase 2 industrie gecumuleerd met Bruine Kilhaven 
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In Tabel 38 is het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 45 dB(A), in 

klassen van 5 dB(A). Hierin is onderscheid gemaakt tussen fase 1 en fase 2 van het RBT en de situatie 

exclusief en inclusief het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven. Hieruit blijkt dat voor fase 1 van het 

RBT (excl. het bestaande bedrijventerrein) er twee woningen zijn met een geluidsbelasting van meer dan 

50 dB(A). Dit betreft de woningen Grotewaardweg 3 en Weeresteinweg 3 met een geluidsbelasting van 53 

dB(A). Voor fase 2 van het RBT (excl. het bestaande bedrijventerrein) zijn er 18 woningen met een 

geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A), waarbij de hoogste geluidsbelasting 61 dB(A) bedraagt. Dit 

betreft de woning Weeresteinweg 3. Deze geluidsbelasting overschrijdt de maximaal vast te stellen hogere 

waarde. Indien rekening wordt gehouden met de cumulatie met de planologisch maximaal toegestane 

situatie van het bestaande bedrijventerrein ligt dit aantal woningen fors hoger. Hierbij is de 

geluidsbelasting van het bestaande bedrijventerrein veruit maatgevend. 

 

In Tabel 39 is voor voornoemde situatie de geluidsbelaste oppervlakte boven de 45 dB(A) weergegeven in 

klassen van 5 dB(A). Deze oppervlakte is inclusief het RBT en het bestaande bedrijventerrein. 

 

Situatie 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 

dB(A) 

Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 1141 740 106 2 2 34 884 

Fase 1 excl. Bruine Kilhaven 347 2 0 0 0 0 2 

Fase 1 incl. Bruine Kilhaven 1357 904 123 2 2 34 1065 

Fase 2 excl. Bruine Kilhaven 1335 17 0 1 0 0 18 

Fase 2 incl. Bruine Kilhaven 1424 1149 145 4 2 34 1334 

Tabel 38: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren industrielawaai 

 

Situatie 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 dB(A) Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 237 103 36 14 17 53 223 

Fase 1 excl. Bruine Kilhaven 165 65 26 10 6 19 126 

Fase 1 incl. Bruine Kilhaven 329 144 57 22 24 74 321 

Fase 2 excl. Bruine Kilhaven 324 135 49 18 9 43 254 

Fase 2 incl. Bruine Kilhaven 456 203 81 30 26 98 438 

Tabel 39: Geluidsbelaste oppervlakte industrielawaai in hectare 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Er worden mitigerende maatregelen noodzakelijk geacht om te voorkomen dat de geluidsbelasting 

vanwege het RBT op de woning Weeresteinweg 3 hoger wordt dan 60 dB(A). Gezien de geringe 

overschrijding van 1 dB(A) voor de berekende worst case situatie, zal dit nauwelijks consequenties hebben 

voor de invulling van het industrieterrein. In paragraaf 4.4.3 van dit MER zijn de resultaten van het nadere 

onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT toegelicht.   

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 
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5.8.3 WEGVERKEERSLAWAAI 

Referentiesituatie 

De geluidscontouren vanwege het wegverkeer in de huidige situatie en bij autonome ontwikkeling in 2034 

zijn weergegeven in Afbeelding 50 en Afbeelding 51. De geluidscontouren betreffen etmaalwaarden op een 

beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld. In tabel 40 is voor voornoemde situaties het aantal 

woningen weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 43 dB, in klassen van 5 dB. Tabel 41 geeft 

voor dezelfde situatie het geluidsbelasting oppervlak weer. Voornoemde contouren en geluidsbelasting 

zijn inclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. 

 

 

 

Afbeelding 50: Geluidscontouren huidige situatie wegverkeer 

 

Situatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 706 348 73 5 0 0 426 

Autonome ontwikkeling (2024) 713 395 88 6 0 0 489 

Autonome ontwikkeling (2034) 732 432 102 7 0 0 541 

Tabel 40: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren wegverkeerslawaai 

Situatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 128 62 33 16 11 6 128 

Autonome ontwikkeling (2024) 138 69 35 16 10 8 138 

Autonome ontwikkeling (2034) 143 74 36 18 10 9 147 

Tabel 41: Geluidsbelaste oppervlakte wegverkeerslawaai in hectare 
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Afbeelding 51: Geluidscontouren autonome ontwikkeling verkeer peiljaar 2034 

 

Effectbeschrijving en beoordeling 

In tabel 42 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van de geluidsberekeningen voor inrichtingsvariant 1 en expert judgement van de 

varianten 2 en 3 (zie paragraaf 3.5 voor een toelichting op gehanteerde uitgangspunten). 

 

Beoordelingscriterium Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Wegverkeerslawaai 0 - - - 

Tabel 42 Effectbeoordeling wegverkeerslawaai 

De worstcase variant 1 is doorgerekend. Deze wordt – uitgaande van fase 2 – als negatief beoordeeld. Het 

aantal geluidsbelaste woningen en de geluidsbelaste oppervlakte neemt namelijk maar beperkt toe 

(ordegrootte 10 %). Wel zijn er twee woningen waar de geluidsbelasting in de eindfase met circa 6 en 7 

dB(A) toeneemt.  

 

Het aantal hectares uit te geven oppervlak is in variant 2 circa 8 procent lager en in variant 3 circa 18 

procent lager dan in variant 1. De verkeer aantrekkende werking zal dus ook iets lager zijn. De 

geluidsbelasting vanwege het wegverkeer is in variant 2 vrijwel gelijk aan variant 1. In variant 3 zal de 

geluidsbelasting circa 1 dB(A) lager zijn dan in variant 1. Variant 1 is dus de minst gunstige variant en 

variant 3 de meest gunstige. De verschillen met variant 1 zijn echter zo klein dat de varianten voor het 

aspect wegverkeerslawaai nauwelijks onderscheidend zijn en ook de varianten 2 en 3 als licht negatief 

worden beoordeeld. 

 

Bij de afronding van het onderzoek bleek dat eind augustus 2012 de maximum snelheid op de Dijkgraaf 

Den Dekkerweg is verlaagd van 80 km/uur naar 60 km/uur. Dit  betreft het gedeelte ten westen van de 

rotonde Grotewaardweg/Borcharenweg tot aan de kruising met de Bandijk. Ook de snelheid van de 
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Grotewaardweg is in augustus 2009 verlaagd van 80 km/uur naar 60 km/uur. Voor een rijsnelheid van 60 

km/uur wordt vrijwel dezelfde geluidsbelasting berekend als voor een snelheid van 80 km/uur. Door de 

grotere aftrek is de geluidsbelasting inclusief aftrek 110g Wet geluidhinder bij een snelheid van 60 km/uur 

echter 3 dB lager dan bij een snelheid van 80 km/uur. Dit betekent dat voor zowel de referentiesituatie als 

de drie varianten voor beide peiljaren (2024 en 2034) de geluidsbelasting langs de Dijkgraaf den 

Dekkerweg en langs de Grotewaardweg 3 dB lager is dan de waarden zoals hier gepresenteerd. De hier 

gepresenteerde waarden kunnen daarom worden gezien als een worst case. De verlaging van de 

rijsnelheid heeft dus gunstige gevolgen voor de absolute waarden. Voor de onderlinge vergelijking maakt 

de verlaging van de maximum snelheid echter geen relevant verschil. 

 

De geluidscontouren vanwege het wegverkeer zijn voor de plansituatie in 2034 (fase 2) weergegeven in 

Afbeelding 52. De geluidscontouren betreffen etmaalwaarden op een beoordelingshoogte van 5 m boven 

maaiveld.  

 

 

Afbeelding 52: Geluidscontouren fase 2 verkeer peiljaar 2034 

In Tabel 43 is voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de plansituatie in 2024 (fase 1) en 

2034 (fase 2) het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 43 dB, in klassen 

van 5 dB. Tabel 44 geeft voor dezelfde situaties het geluidsbelasting oppervlak weer. Uit een vergelijking 

van deze waarden blijkt dat door de ontwikkeling van het RBT het aantal geluidsgevoelige bestemmingen 

en de geluidsbelaste oppervlakte relatief weinig veranderd. Dit komt vooral door de relatief gunstige 

ontsluitingsroute van het RBT naar de snelweg A27. Voornoemde contouren en geluidsbelasting zijn 

inclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. 

 

Voor de realisatie van het RBT hoeven buiten het RBT geen nieuwe wegen te worden aangelegd of 

bestaande wegen te worden gereconstrueerd, met uitzondering van de Grotewaardweg en de aansluiting 

op het RBT. Deze weg heeft een geluidszone van 250 meter. Binnen deze zone bevinden zich de woningen 
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Grotewaardweg 1 en 3. Hier neemt de geluidsbelasting door de realisatie van het RBT toe van 

respectievelijk 47 en 48 dB(A) tot 52 en 53 dB(A) voor het peiljaar 2024 (toename 4 en 5 dB(A)) en tot 54 en 

55 dB(A) voor het peiljaar 2034 (toename 5 en 6 dB(A)). 

 

Op het RBT worden wel nieuwe wegen aangelegd. Deze wegen hebben een wettelijke geluidszone van 200 

m. Binnen deze zone bevinden zich geen geluidsgevoelige bestemmingen, met uitzondering van de 

woning Weeresteinweg 3. Deze woning ligt in fase 1 net in of net buiten de zone van aan te leggen wegen. 

In fase 2 zal deze woning in de zone van een weg op het industrieterrein vallen. 

 

De grootste toename van de geluidsbelasting in het onderzoeksgebied treedt op bij voornoemde woningen 

aan de Grotewaardweg 1 en 3.  

 

Situatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 706 348 73 5 0 0 426 

Autonome ontwikkeling (2024) 713 395 88 6 0 0 489 

Plansituatie (2024) 720 404 89 6 0 0 499 

Autonome ontwikkeling (2034) 732 432 102 7 0 0 541 

Plansituatie (2034) 736 463 112 6 0 0 581 

Tabel 43: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren wegverkeerslawaai 

 

Situatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 128 62 33 16 11 6 128 

Autonome ontwikkeling (2024) 138 69 35 16 10 8 138 

Plansituatie (2024) 145 74 36 18 12 9 149 

Autonome ontwikkeling (2034) 143 74 36 18 10 9 147 

Plansituatie (2034) 155 84 39 20 13 10 166 

Tabel 44: Geluidsbelaste oppervlakte wegverkeerslawaai in hectare 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen Grotewaardweg 1 en Grotewaardweg 

3 sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder. Dit betekent dat maatregelen 

onderzocht moeten worden.  In paragraaf 4.4.3 van dit MER zijn de resultaten van het nadere onderzoek 

ten behoeve van het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT toegelicht. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 
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5.9 EXTERNE VEILIGHEID 

5.9.1 BELEIDSKADER EN BEOORDELINGSCRITERIA 

Voor het thema Externe Veiligheid is het volgende beleidskader van belang: 

 

§ Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

§ Activiteitenbesluit; 

§ Regeling externe veiligheid inrichtingen; 

§ Beleidsvisie externe veiligheid Werkendam; 

§ Uitvoeringsbeleid externe veiligheid Werkendam; 

§ Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid. 

§ Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS). 

 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, 27 mei 2004 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen vormt het beleidskader voor inrichtingen die met gevaarlijke 

stoffen werken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

 

Regeling externe veiligheid inrichtingen, 8 september 2004 

De Regeling externe veiligheid inrichtingen vormt een uitwerking van de Bevi en bevat de richtlijnen voor 

stationaire bronnen. 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer, 19 oktober 2007 

Het Activiteitenbesluit  bepaalt onder andere veiligheidsafstanden om in acht te nemen bij bepaalde 

opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen.  

 

Beleidsvisie externe veiligheid Werkendam, mei 2010 

De doelstellingen van de gemeente in het kader van externe veiligheid zijn vast gelegd in de Beleidsvisie 

externe veiligheid Werkendam.  

 

Uitvoeringsbeleid externe veiligheid Werkendam, 22 maart 2012 

In het Uitvoeringsbeleid externe veiligheid Werkendam wordt de beleidsvisie van de gemeente vertaald 

naar een operationeel beleidskader met daarin onder andere werkprocessen ten behoeve van 

vergunningverlening in combinatie met externe veiligheid. Ook wordt er verbinding gezocht met de 

integrale veiligheidsketen en daarmee de inzet van brandweerzorg.   

 

Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid, Brandweer Nederland. 

Volgens de Handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid moet een terrein aan bepaalde eisen 

voldoen om bereikbaar te zijn voor de brandweer. Ook zijn hier richtlijnen te vinden betreffende afstanden 

voor bluswatervoorziening. 

 

Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS) 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 

(RNVGS) van toepassing. Voor de nieuwe locatie van het RBT zijn geen berekeningen noodzakelijk. De 

Circulaire RNVGS stelt dat geen beperkingen gesteld hoeven te worden aan het ruimtegebruik in het 

gebied dat op een afstand van meer dan 200 meter van een route of tracé ligt. 
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Beoordelingscriteria 

Externe veiligheid wordt uitgedrukt via twee normen, te weten plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

Voor MER of een bestemmingsplan wordt in twee richtingen gekeken. Er wordt gekeken naar de invloed 

van de omgeving op het plan, maar ook naar de invloed van het plan op de omgeving. In het MER is 

gekeken naar de volgende beoordelingscriteria: 

§ Plaatsgebonden risico; 

§ Groepsrisico; 

§ Bereikbaarheid; 

§ Bluswatervoorziening. 

5.9.2 PLAATSGEBONDEN RISICO 

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft inzicht in de theoretische jaarlijkse kans op overlijden van een 

individu op een bepaalde horizontale afstand van een risicovolle activiteit. Dit risico wordt bepaald door 

te stellen dat een (fictieve) persoon zich 24 uur per dag gedurende een heel jaar, onbeschermd op een 

bepaalde plaats bevindt. Het plaatsgebonden risico is afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van de 

gevaarlijke stoffen. De grenswaarde en de richtwaarde van het plaatsgebonden risico is een kans van één 

op de miljoen per jaar (10-6 per jaar). Hierbij geldt dat binnen de risicocontour van 10-6 per jaar geen 

kwetsbare objecten zijn toegestaan. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de risicocontour van 10-6 per 

jaar als richtwaarde. Dit betekent dat uitzonderingsgevallen binnen de 10-6 contour zijn toegestaan, op 

voorwaarde dat dit voldoende onderbouwd is.  

 

Volgens de Beleidsvisie externe veiligheid Werkendam is vestiging van kwetsbare objecten binnen de PR 

10-6 contour niet toegestaan. Bestaande (beperkt) kwetsbare objecten worden volgens de Beleidsvisie 

beoordeeld conform de wetgeving op het gebied van externe veiligheid. Dit betekent in principe niet 

mogelijk.  

 

Een belangrijk uitgangspunt voor het mogelijk maken van het Regionale Bedrijven Terrein is dat de PR 

van alle bedrijven binnen de terreingrens van het betreffende kavel blijft. Door deze eis op te nemen, zal 

het PR geen belemmering vormen voor vestiging van diverse bedrijven, inclusief bedrijven die onder de 

definitie kwetsbaar bedrijf vallen. Evenmin zal het PR op deze manier een belemmering vormen voor de al 

bestaande (beperkt) kwetsbare objecten in de omgeving van het plangebied. In het plangebied zijn geen 

(beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. 

 

Referentiesituatie 

Het plangebied van het op te richten Regionale Bedrijven Terrein heeft momenteel een agrarische 

bestemming. Volgens de risicokaart5 bevinden zich op dit moment geen risicobronnen in het plangebied of 

in de nabijheid van het plangebied (minder dan 300m). Het plangebied valt onder het concept-

bestemmingsplan Buitengebied. Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Werkendam, vast gesteld 

op 17 juni 2007, wordt nu herzien. Het bestemmingsplan van 2007 was conserverend van aard en ook het 

nieuwe concept-bestemmingsplan is grotendeels conserverend,  wat betekent dat de bestaande situatie 

centraal staat en opnieuw wordt vast gelegd. Concluderend kan gesteld worden dat zowel in de huidige 

als in de autonome situatie in het plangebied geen sprake is van (mogelijke) ontwikkelingen met een 

dusdanige concentratie van gevaarlijke stoffen dat het onder de wetgeving van externe veiligheid valt. Er 

is geen PR in de referentiesituatie, dit geldt ook voor het aangrenzende bestaande bedrijventerrein Bruine 

Kilhaven.  

 

                                                                 

5 www.risicokaart.nl  
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Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 45 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement.  

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Plaatsgebonden risico 0 0/- 0/- 0/- 

Tabel 45 Effectbeoordeling Plaatgebonden risico 

In de scores tussen de referentiesituatie en de varianten wordt het verschil aangegeven tussen de 

referentiesituatie waar in het geheel geen sprake is van externe veiligheidsrisico’s en de varianten waarbij 

diverse bedrijven naar verwachting een PR-contour zullen hebben, ook al valt deze binnen de eigen 

terreingrenzen. De gemeente Werkendam heeft een lijst aangeleverd met bedrijven uit de omgeving die 

zich mogelijk op het nieuwe bedrijventerrein gaan vestigen. Voor enkele van deze bedrijven geldt een PR-

contour. De verwachting is dat het RBT vergelijkbare bedrijvigheid zal kennen. De samenstelling van de 

bedrijven verandert niet in de diverse varianten en daarom worden voor de drie varianten de scores op 0/– 

(licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie) gezet. De hoeveelheid uit te geven bedrijfsoppervlak 

is in variant 1 het hoogste, namelijk 74% ten opzichte van respectievelijk 66% en 56%. Er zou gesteld 

kunnen worden dat de score in variant 1 voor het PR daarom negatiever is dan in de andere varianten 

omdat zich binnen deze 74% oppervlak mogelijk meer bedrijven kunnen vestigen die een PR-contour 

hebben. Aangezien het PR bij alle drie de varianten binnen de kavelgrenzen blijft, is dit verschil beperkt. 

Er is niet bekend hoeveel risicovolle bedrijven zich zullen vestigen op het terrein en er is daarom gekozen 

om alle drie de varianten te voorzien van dezelfde beoordeling: ‘licht negatief’. 

 

Mitigerende maatregelen 

Omdat de eis wordt opgenomen dat de PR binnen de terreingrenzen van de kavels valt, zijn er geen 

mitigerende maatregelen nodig.  

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

5.9.3 GROEPSRISICO 

Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat een groep van tien of meer personen in het invloedsgebied 

van een inrichting komt te overlijden als direct gevolg van een ongewoon voorval met gevaarlijke stoffen 

in die inrichting. Het GR is een indicatie van de mogelijke maatschappelijke impact van een ongeval; het is 

dus niet bedoeld als indicatie voor individueel gevaar op een bepaalde plek. Om het GR in te kunnen 

schatten is het nodig om niet alleen kennis te hebben van de processen en ongevalsscenario’s bij de bron, 

maar ook van het aantal personen dat zich binnen het invloedsgebied bevindt. 

 

Met het groepsrisico wordt aangegeven hoe hoog het totale aantal slachtoffers bij een ongeval kan zijn op 

basis van de aanwezige mensen. Naarmate de groep slachtoffers  groter wordt, moet de kans op een 

dergelijk ongeval kleiner zijn. 

 

Voor diverse bedrijven is een kwantitatieve risicoanalyse vereist bij vergunningverlening, dit zijn de 

zogenoemde Bevi-bedrijven. Deze bedrijven zullen door middel van cijfers moeten aantonen in hoeverre 

de vestiging van dit bedrijf op het bedrijventerrein van invloed is op het groepsrisico. Als dergelijke 

bedrijven een vergunningaanvraag doen, moet het groepsrisico getoetst worden aan de oriëntatiewaarde. 

De oriëntatiewaarde is geen norm of grenswaarde, maar geldt als ijkpunt. Het lokale bevoegd gezag 

bepaalt zelf of zij een groepsrisico in een bepaalde situatie acceptabel vindt of niet.  
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Voor het groepsrisico geldt de oriëntatiewaarde, maar tevens een verantwoordingsplicht, waarbij elke 

toename van het groepsrisico gemotiveerd dient te worden. De verantwoordingsplicht groepsrisico 

bestaat uit de volgende stappen: 

§ Vaststellen van de risico’s van de huidige situatie; 

§ Vaststellen van het risico na realisatie van de nieuwe plannen; 

§ Ruimtelijke onderbouwing van het plan; 

§ Maatregelen ter beperking van de risico’s; 

§ Mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid. 

 

Vooruitlopend op een eventuele ‘verantwoording groepsrisico’ wordt in deze MER ook de 

beoordelingscriteria bereikbaarheid en bluswatervoorziening getoetst (paragraaf 6.9.4 en 6.9.5).  

 

Referentiesituatie 

Volgens de risicokaart6 bevinden zich op dit moment geen risicobronnen in het plangebied of in de 

nabijheid van het plangebied (minder dan 300 meter). Het (concept)-bestemmingsplan7 is conserverend 

van aard en er kan gesteld worden dat zowel in de huidige als in de autonome situatie in het plangebied 

geen sprake is van (mogelijke) ontwikkelingen met een dusdanige concentratie van gevaarlijke stoffen dat 

het onder de wetgeving van externe veiligheid valt. Er is geen GR in de referentiesituatie. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 46 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Groepsrisico 0 - - - 

Tabel 46 Effectbeoordeling Groepsrisico  

De door de gemeente Werkendam aangeleverde lijst met bedrijven uit de omgeving achten wij 

representatief voor het type bedrijven dat zich op het RBT kan gaan vestigen. Dit type bedrijven kunnen 

een groepsrisico geven. Om het groepsrisico vast te stellen zijn zowel bevolkingscijfers als 

ongevalsgegevens nodig. Zonder een definitieve lijst met bedrijven en werknemersaantallen die in deze 

bedrijven aanwezig zijn, kan er geen groepsrisico vastgesteld worden. Een andere component om de 

invloed van een bedrijf op het groepsrisico vast te kunnen stellen is de ongevalsfrequentie. Aan de hand 

van de specifieke installatie behorende bij het bedrijf kunnen eventuele afstanden berekend worden. Ook 

dit is in deze situatie niet bekend.  

 

In de scores wordt het verschil aangegeven tussen de referentiesituatie waar in het geheel geen sprake is 

van externe veiligheidsrisico’s en de varianten waarbij diverse bedrijven het GR zullen beïnvloeden. De 

exacte bedrijven zijn niet bekend, maar het toestaan van Bevi-bedrijven leidt tot een groepsrisico. Daarom 

worden voor de drie varianten de scores op - (negatief ten opzichte van de referentiesituatie) gezet. De 

hoeveelheid uit te geven bedrijfsoppervlak is in variant 1 het hoogste, namelijk 74% ten opzichte van 

respectievelijk 66% en 56%. Er zou gesteld kunnen worden dat de score in variant 1 voor het GR daarom 

negatiever is dan in de andere varianten omdat zich binnen deze 74% oppervlak mogelijk meer bedrijven 

kunnen vestigen die het GR zullen beïnvloeden.  

                                                                 

6 www.risicokaart.nl  

7 Bestemmingsplan Buitengebied Werkendam (2007) en de lopende herziening hiervan. 
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Omdat de exacte bedrijven niet bekend zijn en omdat het verschil vervolgens minimaal is, is ervoor 

gekozen om de score voor de drie varianten op ‘negatief’ te zetten.  

 

Leemten in kennis 

Tijdens het onderzoek is de volgende leemte in kennis geconstateerd: 

§ Er bestaat nog geen definitieve lijst met bedrijven om het GR nader te kunnen beschouwen. 

 

Deze kennisleemte heeft geen invloed op de besluitvorming omdat het GR in de drie varianten slechts 

minimaal onderscheidend is. 

5.9.4 BEREIKBAARHEID 

Volgens de Beleidsvisie externe veiligheid Werkendam streeft de gemeente ernaar om onder andere bij het 

aanpassen van bestemmingsplannen te bepalen of er een verbetering valt te realiseren in de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dit geldt voor zowel bestaande als nieuwe situaties8.  

Verder zal er in de toekomst bij vestiging van risicobronnen op het RBT, en daarmee een verwachte 

toename van het GR, een verantwoording van deze toename moeten plaatsvinden. Deze toename kan 

verantwoord worden door de mogelijkheden voor hulpverlening nader te beschouwen of te verbeteren. 

De bereikbaarheid voor hulpdiensten is zo’n mogelijkheid. Hierin kan onderscheid gemaakt kan worden 

tussen de drie varianten. 

 

Een goede bereikbaarheid van het RBT kenmerkt zich door tenminste twee ontsluitingswegen te hebben, 

zodat een van beide wegen door de brandweer gebruikt kan worden en de andere door de mensen die het 

gebied uitgaan. 

 

Referentiesituatie 

In de huidige situatie heeft het terrein een agrarische bestemming. Het terrein wordt ontsloten door 

diverse kleine onverharde opgangen, begaanbaar voor landbouwvoertuigen. De bestaande boerderij heeft 

een eigen toegangsweg.  

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 47 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Bereikbaarheid N.v.t. ++ ++ + 

Tabel 47 Effectbeoordeling bereikbaarheid 

De hoofdontsluiting van het terrein vindt in alle gevallen plaats op dezelfde locatie: de aansluiting met de 

Grotewaardweg ter hoogte van het meest zuidelijke stuk van fase 1 van het plangebied. De 

Grotewaardweg zal opgewaardeerd worden naar 60 km/u met daarnaast een fietspad. De Grotewaardweg 

voldoet daarmee als volwaardige ontsluitingsweg, te gebruiken door de hulpdiensten. Door de 

aanwezigheid van de brandweerkazerne aan de nabij gelegen Raadhuislaan, is het mogelijk dat de 

wettelijke aanrijdtijden (10 minuten) gehaald worden. De varianten kennen tevens alle drie een potentiele 

                                                                 

8 Beleidsvisie externe veiligheid Werkendam, mei 2010, p. 24. 
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ontsluitingsroute aan de noordzijde van het plangebied. Variant 1 en 2 kennen daarmee beiden dezelfde 

situatie van twee ontsluitingswegen. 

 

Eisen aan de ontsluiting bij gebruik door hulpdiensten 

Volgens de handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid moet een toegangspad verhard zijn met minimaal 

een breedte van 3.25 m om bereikbaar te kunnen zijn per brandweerauto. Verder moet in het kader van de draaicirkel 

van het voertuig de bochtstraal berijdbaar zijn en moet de verharding in totaal een belasting van 30 ton kunnen 

dragen. Indien dit laatste niet het geval is, zullen er beheerskosten gemaakt moeten worden na gebruik. Zowel de 

hoofdontsluiting als de noordelijke ontsluiting voldoen aan deze eisen.  

 

Variant 3 heeft dezelfde twee ontsluitingswegen als de andere varianten, maar een aandachtspunt voor 

variant 3 is fase 2 van het plangebied. In deze variant is fase 2 slechts op 1 punt verbonden met fase 1 en 

daarmee met de ontsluiting van het terrein. Fase 2 heeft zodoende maar één ontsluitingsweg. Afgezien 

van deze ontsluiting aan de noordoostzijde, is fase 2 omsloten door water. Fase 2 van variant 3 voldoet 

daarmee niet aan de eis van meerdere ontsluitingswegen. 

 

Mitigerende maatregelen 

Er zijn mitigerende maatregelen nodig.  

 

Leemten in kennis 

Tijdens het onderzoek zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

 

5.9.5 BLUSWATERVOORZIENING 

Volgens het Uitvoeringsbeleid externe veiligheid Werkendam streeft de gemeente ernaar om knelpunten 

te voorkomen door bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, in afstemming met de hulpdiensten, de 

hulpverlening bij calamiteiten te optimaliseren. De indeling van het plangebied wordt beschouwd en 

hierbij worden de vluchtroutes, de opstelplaatsen van brandweerauto’s en de bluswatervoorziening in het 

plan meegenomen (Gemeente Werkendam 2012, p. 22).  

 

Verder zal er in de toekomst bij vestiging van risicobronnen op het RBT, en daarmee een verwachte 

toename van het GR, een verantwoording van deze toename moeten plaatsvinden. Deze toename kan 

verantwoord worden door de mogelijkheden voor hulpverlening nader te beschouwen of te verbeteren. 

De bluswatervoorziening voor de brandweer is zo’n mogelijkheid. Hierin kan onderscheid gemaakt 

worden tussen de drie varianten.  

 

Om de hiervoor genoemde redenen is het zinvol om de verschillen in mogelijkheden voor 

bluswatervoorziening nader te beschouwen. 

 

Referentiesituatie 

In de huidige situatie grenst het terrein aan de noord- en de westzijde aan kleine greppels. Verder loopt er 

parallel langs de oostzijde van het plangebied, op zo’n 50 meter afstand een watergang van ongeveer 10 

meter breedte. 

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

Bij blussen onder hoge druk wordt veelal gebruik gemaakt van leidingwater. Daarnaast kan de brandweer 

eisen bij bepaalde typen bedrijvigheid dat putten worden geboord ter plaatse van de betreffende percelen. 

Bij blussen met grote slangen en lage druk kan gebruik worden gemaakt van aanwezig oppervlakte water. 
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Aanwezigheid van voldoende oppervlaktewater dat kan worden ingezet als bluswater is vanuit dit 

perspectief dus gunstig. In tabel 48 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven voor 

wat betreft de aanwezigheid van dit bluswater. De effectscores zijn toegekend op basis van expert 

judgement.  

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Bluswatervoorziening N.v.t. + ++ ++ 

Tabel 48 Effectbeoordeling bluswatervoorziening 

 

Variant 1 heeft watergangen aan alle zijden van het perceel, behalve aan de oostzijde. Aan de west- en de 

noordzijde meten de watergangen 9 tot 13 meter. Tussen de twee fasen heeft variant 1 geen watergang. De 

variant wordt door de aanleg van watergangen als positief omschreven ten opzichte van de 

referentiesituatie, maar kent verreweg de minste bluswatervoorzieningen van de drie varianten. Bij de 

aanname dat de watergangen aan de drie zijden van het perceel ook daadwerkelijk gevuld zijn met water, 

moet er vanaf het verste punt ongeveer 350 meter overbrugd worden om het gehele terrein te kunnen 

bereiken vanaf de watergang (score +).  

 

De twee fasen uit variant 2 worden in hun geheel begrensd door watergangen. De grootste afstand op het 

bedrijventerrein tot een watergang is ongeveer 170 meter. Qua bluswatervoorziening is dit de meest 

gunstige variant (score ++). 

 

De twee fasen uit variant 3 zijn met uitzondering van de zuidoostzijde aan alle kanten omgrensd door 

water. De grootste afstand op het bedrijventerrein tot een watergang is ongeveer 200 meter (score ++). 

 

Mitigerende maatregelen 

In alle varianten wordt er een toename van bluswatervoorzieningen gerealiseerd. In alle varianten is de 

grootste afstand tussen de bluswatervoorziening en de mogelijke opstelplaats van de brandweer echter 

dusdanig groot dat het eveneens extra maatregelen getroffen kunnen worden door het aanleggen van 

enkele bluswaterpunten. 

 

Leemten in kennis 

Tijdens het onderzoek is de volgende leemte in kennis geconstateerd: 

§ De watercapaciteit van diverse watergangen en daarmee de geschiktheid als bluswatervoorziening is 

niet bekend.  

 

Deze kennisleemte is inmiddels ingevuld door het opstellen van een waterhuishoudkundig plan voor de 

gekozen voorkeursinrichting, zie paragraaf 4.3.2 voor een toelichting. 

5.10 RUIMTELIJKE KWALITEIT 

Beleidskader en beoordelingscriteria 

Het is van belang dat het RBT een prettige plek is om te verblijven en te werken. Dit draagt ook bij aan de 

marktwaarde van de kavels. Relevante criteria voor het beoordelen van deze ruimtelijke kwaliteit zijn: 

§ Verschijningsvorm openbare ruimte; 

§ Sociale veiligheid; 

§ Oriëntatie; 

§ Recreatie 
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Effectbeschrijving en beoordeling 

In Tabel 49 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Verschijningsvorm 

openbare ruimte 

N.v.t. 0/- 0/+ + 

Sociale veiligheid N.v.t. 0 + 0/+ 

Oriëntatie N.v.t. 0 0/+ + 

Recreatie N.v.t.  + 0 0 

Tabel 49 Effectbeoordeling ruimtelijke kwaliteit 

Verschijningsvorm openbare ruimte 

Dit criterium betreft de interne kwaliteit van het bedrijventerrein. Genoeg groenvoorziening en interne 

waterberging creëren een fijne werkomgeving voor de werknemers van de bedrijven en voor het beeld dat 

het terrein uitstraalt. Variant 1 heeft 17 % van het terrein ingericht voor groen- en watervoorziening. 

Doordat dit relatief weinig is in vergelijking tot de andere varianten krijgt het een licht negatieve (0/–) 

beoordeling. Variant 2 hanteert een percentage van 25 % en Variant 3 heeft met 30 % het hoogste 

percentage groen- en watervoorziening. Beoordelingen zijn hier respectievelijk licht positief (0/+) en 

positief (+). 

 

Sociale veiligheid 

Sociale veiligheid betreft de mate van veiligheid die werkenden op het terrein voelen. Het gaat om een 

subjectief gevoel van veiligheid. Dit kan bijvoorbeeld bevorderd worden door een onafgebroken strook 

van water om het terrein heen. Dit vermijdt ongewenste personen op het terrein. Variant 1 creëert geen 

meerwaarde in sociale veiligheid (score 0). Variant 2 is omringd door water en wordt positief (+) 

beoordeeld. Variant 3 is niet volledig omringd met water en krijgt hierdoor een licht positieve (0/+) 

beoordeling. 

 

Oriëntatie 

Voor de interne oriëntatie binnen het terrein (beleving van buitenaf is onderdeel van landschap) biedt 

variant 3 met de open eilandenstructuur de beste kansen (score +). Bij variant 1 zijn deze kansen beperkt 

door het beperkt aanwezige water en groen (score 0). Variant 2 neemt een tussenpositie in (score 0/+). 

 

Recreatie 

Hoewel er op het bedrijventerrein groenvoorzieningen worden aangelegd kan niet verwacht worden dat 

dit gebruikt zal worden om te recreëren. Het kreekherstel van de bruine kil brengt wel mogelijkheden 

voor recreatie met zich mee, zoals de aanleg van een fiets- of wandelpad. Variant 1 wordt daarom positief 

(+) beoordeeld en de varianten 2 en 3 neutraal (0). Het RBT is niet van invloed op het recreatieve 

fietsverkeer over de Draepkilweg, die tussen het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven en het RBT 

door loopt en ten westen van het RBT afbuigt in zuidelijke richting, richting pontje Steurgat. De 

ontsluiting vanaf Werkendam naar het RBT via de Grotewaardweg vindt plaats door middel van een 

nieuw vrij liggend fietspad.  

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

De ruimtelijke kwaliteit kan worden verhoogd door optimalisatie van het ontwerp waarbij (combinaties) 

van elementen uit de huidige varianten kunnen worden gebruikt.  
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Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

5.11 DUURZAAMHEID 

 

Beleidskader 

De gemeente Werkendam is de afgelopen jaren bezig geweest met verduurzaming van de gemeente door 

middel van het Klimaatplan 2009-2012. De Gemeente Werkendam kiest voor een pragmatische aanpak om 

een bijdrage te leveren aan een meer duurzame wereld. Hiervoor zijn 50 acties geformuleerd, uit te voeren 

in de jaren 2009 tot en met 2012, verdeeld over de volgende zes aandachtsgebieden: 

§ Duurzame overheid; 

§ Duurzame energieproductie; 

§ Schone en zuinige mobiliteit; 

§ Energietransitie gebouwde omgeving; 

§ Duurzame bedrijven; 

§ Klimaatbestendige leefomgeving. 

 

Aangezien de effecten van klimaatbeleid over een langere periode dan vier jaar beoordeeld moeten 

worden, is een vervolg op dit Klimaatplan van groot belang. In 2013 en 2017 dienen dan ook 

vervolgplannen opgesteld te zijn, weer telkens voor een periode van vier jaar. Realisering van het RBT is 

daarbij van belang. Daarom hanteert de gemeente Werkendam een duurzame insteek voor het RBT. In 

2011 is een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg 

naar duurzaamheid op bedrijventerreinen in het land van Heusden en Altena (3G, 2011). Naar aanleiding 

daarvan streeft de gemeente Werkendam er naar dat bedrijven:  

§ Meewerken aan initiatieven voor duurzame energie; 

§ Gestimuleerd worden energieverbruik te beperken; 

§ Bewust worden van de gevolgen van milieudegradatie; 

§ Regionaal duurzaam gaan ontwikkelen; 

§ Op bestaande bedrijventerreinen verduurzamen. 

 

Om voorgaande punten te realiseren zijn twee pakketten voorgesteld. Het basispakket en het pluspakket. 

Het basispakket bevat acties die geen obstakel moeten vormen voor bedrijf en gemeente. Het pluspakket 

bevat acties die moeilijker te realiseren zijn, maar door middel van extra investering wel haalbaar zijn. 

 

De gemeente treft in het basispakket een aantal maatregelen die uitstoot van schadelijke broeikasgassen 

kunnen verminderen. Door het aanbieden van elektrische laadpunten, wordt het gebruik van elektrische 

auto’s gestimuleerd. Daarnaast stimuleert de gemeente de aanleg van zonnepanelen, die een daling in 

conventioneel energiegebruik verwezenlijken. Ook door het gebruik van LED-lichten daalt het 

energieverbruik en daarmee indirect de uitstoot van broeikasgassen door elektriciteitscentrales.  

 

Binnen het thema energie-efficiëntie  beoogt het basispakket collectieve energie inkoop. In het pluspakket 

gaat het om duurzame collectieve energie inkoop. Daarbij bestaat de mogelijkheid om restwarmte van 

bedrijven door te geven én gebruik te maken van geothermie (warmte vanuit de aarde). Tot slot is de 

mogelijkheid voor duurzame energieproductie door middel van wind en zonne-energie niet uitgesloten en 

wil de gemeente in dit pakket duurzame energie verplichten middels regelgeving. 
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Beoordelingscriteria 

Verschillende in de paragrafen hiervoor beschreven aspecten hebben een relatie met duurzaamheid. In het 

aspect verkeer zit bijvoorbeeld een efficiënte ontsluiting besloten en in het aspect natuur biodiversiteit. We 

hebben ervoor gekozen de criteria die daar uit voortkomen hier niet te beschrijven, omdat dat leidt tot een 

dubbeltelling in de effectscores.  

 

De positieve effecten als gevolg van mogelijke energetische bedrijfsprocessen, collectieve 

energieopwekking, geschiktheid voor zonne-energie, het rioolstelsel en materiaal gebruik/straatverlichting 

zijn niet onderscheidend voor de varianten. Het effect hiervan wordt onder andere bepaald door de mate 

van ambitie die in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Hierna worden daarom alleen de voor de 

inrichtingsvarianten onderscheidende criteria beschreven.  

 

In deze paragraaf worden de effecten van de voorgenomen activiteit op duurzaamheid getoetst op basis 

van de volgende beoordelingscriteria: 

§ Werk met werk maken. 

§ Zuinig ruimtegebruik. 

§ Klimaatadaptatie. 

 

Referentiesituatie 

De referentiesituatie is in dit geval niet relevant, omdat er in de huidige situatie nog geen bedrijventerrein 

is op het plangebied waarop duurzame maatregelen genomen kunnen worden.  

 

Effecten van de inrichtingsvarianten 

In Tabel 50 worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement.  

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Werk met werk maken n.v.t. + 0 0 

Zuinig ruimtegebruik n.v.t. + 0 0 

Klimaatadaptatie n.v.t. + 0 + 

Tabel 50 Effectbeoordeling duurzaamheid 

 

Werk met werk maken 

Bij variant 1 is er voor gekozen de waterberging voor het RBT te combineren met kreekherstel van de 

bruine kil. Dit leidt tot een efficiënte inzet van geld en middelen. Bijvoorbeeld door betere benutting van 

aan te leggen voorzieningen als wegen en kabels en leidingen. Wanneer de ingrepen tegelijkertijd worden 

uitgevoerd leidt dit ook tot minder overlast voor de omgeving. Variant 1 scoort daarom positief (+) ten 

opzichte van de varianten 2 en 3, die geen werk met werk maken en die neutraal scoren (0).  

 

Zuinig ruimtegebruik  

Het zuinig gebruik van de ruimte voor een functie zorgt dat er duurzaam met de beschikbare ruimte 

wordt omgegaan. In variant 1 wordt 74% bebouwd en in de variant 2 en 3 respectievelijk 66% en 56%. 

Omdat in variant 1 met de bestemde ruimte voor bedrijventerrein functioneler wordt omgegaan, wordt 

alternatief 1 positief (+) beoordeeld en alternatieven 2 en 3 neutraal (0). 
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Klimaatadaptatie 

Klimaatverandering heeft invloed op waterberging en waterafvoer. Daarom moet in het ontwerp van de 

drie varianten genoeg ruimte zijn voor extra waterafvoer en meer waterberging. Hoogteligging vormt een 

aandachtspunt in verband met wateroverlast. Ook de toename van verhard oppervlak, als gevolg van het 

RBT, heeft als bijkomstigheid dat waterberging en waterafvoer noodzakelijk zijn. 

 

Variant 1 zorgt door het combineren van kreekherstel met waterberging voor mogelijke extra ruimte in de 

toekomst door bij kreekherstel de noordwestelijke kavels onder hetzelfde peil te brengen. Nadeel van 

variant 1 is dat er geen open water op het RBT zelf aanwezig is. Hierdoor wordt ter plaatste niet 

ontwaterd, waardoor drainage nodige is en de afvoer van dakwater deels ondergronds moet. Dankzij de 

ruime capaciteit aan waterberging scoort deze variant toch positief (+).  

 

Variant 2 maakt gebruik van waterberging op het terrein zelf. De waterberging is niet zo groot als bij 

variant 1 en de mogelijkheden voor extra waterberging in de toekomst beperkt. Variant 2 scoort daarom 

neutraal (0) op het criterium klimaatadaptatie.  

 

Variant 3 kent een robuustere water- en groen structuur dan de variant 2. Er is daardoor voldoende ruimte 

voor waterberging zowel nu als in de toekomst. Variant 3 scoort daarom positief (+) 

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Gezien de effectscores zijn mitigerende maatregelen niet nodig. 

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd. 

5.12 GEZONDHEID 

Beleidskader 

De Nederlandse wetgeving en toetsing voor het aspect gezondheid is per deelaspect (lucht, geluid, geur, 

etc.) in de wet geregeld. Formele toetsing vindt dus plaats aan de hand van de gestelde normen voor 

bijvoorbeeld de geluidsbelasting, luchtkwaliteitsconcentraties of Plaatsgebonden risico. Deze normen zijn 

allen gekoppeld aan het welzijn van de mens en moeten de burger ‘beschermen’ tegen een onleefbare 

situatie. Toch is, ondanks wanneer voldaan wordt aan de afzonderlijke normen voor de deelaspecten, niet 

uit te sluiten dat toch gezondheidseffecten optreden. Voor fijn stof (PM10) bijvoorbeeld, is er geen 

concentratie (groter dan nul) waarop er aantoonbaar geen gezondheidseffecten meer op kunnen treden. 

Om de effecten op de gezondheid beter in beeld te brengen, is het van belang ook onder de normen te 

kijken en juist op locaties waar kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen zich bevinden (gevoelige 

bestemmingen). 

 

Referentiesituatie 

In de huidige en autonome situatie zijn er bestaande emissies als gevolg van onder andere het 

nabijgelegen bedrijventerrein ‘Bruine Kilhaven’, agrarische bedrijven en als gevolg van wegverkeer.  

 

Effectbeschrijving en beoordeling 

In Tabel 51worden de effectscores van de inrichtingsvarianten weergegeven. De effectscores zijn 

toegekend op basis van expert judgement.  
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Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Gezondheidseffecten  0 - - - 

Tabel 51: Gezondheid 

Als gevolg van de voorgenomen activiteit zijn gezondheidseffecten niet uit te sluiten. Effecten die 

optreden zijn mogelijk slaapverstoring als gevolg van de toename van geluid. De effecten zijn negatief (-) 

beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie en niet onderscheidend voor de inrichtingsvarianten. 

Gezondheidseffecten als gevolg van geur, externe veiligheid en luchtkwaliteit zijn niet te verwachten. 

Hieronder worden de effecten toegelicht. 

 

Geur 

Voor het geplande industrieterrein geldt, dat op basis van de milieucategorieën de hinderafstanden voor 

geur, zoals opgenomen in ‘Bedrijven en milieuzonering, editie 2009, VNG’, zijn aangehouden. Dit houdt in 

dat er binnen deze hinderafstanden voor geur geen woningen gelegen zijn en hiermee het risico op 

geurhinder en daarmee de effecten op de gezondheid beperkt zijn als gevolg van het plan. 

 

Externe veiligheid 

Volgens de Beleidsvisie externe veiligheid Werkendam is vestiging van kwetsbare objecten binnen de PR 

10-6 contour niet toegestaan. Er zijn daarom geen contouren buiten het industrieterrein waarbinnen 

woningen gelegen zijn. Hierdoor zijn de te verwachten effecten op de gezondheid als gevolg van externe 

veiligheid in de plansituatie beperkt.  

 

Geluid 

Op basis van het ACN (Adrescoördinatenbestand Nederland) zijn binnen de berekende geluidscontouren 

tellingen verricht naar het aantal adressen binnen de verschillende contouren.  In onderstaande tabellen 

zijn deze tellingen weergegeven voor zowel geluidscontouren als gevolg van industriële bedrijven, als 

geluidscontouren als gevolg van het wegverkeer. 

 

Situatie < 45 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 

dB(A) 

Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 919 1141 740 106 2 2 34 884 

Fase 1 excl. Bruine 

Kilhaven 2594 347 2 0 0 0 0 

 

2 

Fase 1 incl. Bruine 

Kilhaven 521 1357 904 123 2 2 34 

 

1065 

Fase 2 excl. Bruine 

Kilhaven 1590 1335 17 0 1 0 0 

 

18 

Fase 2 incl. Bruine 

Kilhaven 185 1424 1149 145 4 2 34 

 

1334 

Tabel 52Tellingen van adressen binnen geluidcontouren als gevolg van industrie 

Uit bovenstaande Tabel 52 blijkt dat in de huidige en autonome situatie (Bruine Kilhaven) minder 

adressen binnen de geluidcontouren groter dan 45 dB vallen dan in de situatie met plan (fase 1 en fase 2). 

Wel blijkt uit de tellingen dat het bestaande bedrijventerrein veruit maatgevend is en de extra bijdrage als 

gevolg van het plan beperkt is. Toch zorgen cumulatieve effecten ervoor dat er meer woningen binnen de 

contourklasse >50 dB vallen en er dus meer ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden zijn. Conform 

de richtlijn omgevingslawaai is er vanaf 50 dB sprake van slaapgestoorden. 
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Situatie < 43 43-48 

dB 

48-53 dB 53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 357 706 348 73 5 0 0 426 

Autonome ontwikkeling (2024) 628 713 395 88 6 0 0 489 

Plansituatie (2024) 611 720 404 89 6 0 0 499 

Autonome ontwikkeling (2034) 557 732 432 102 7 0 0 541 

Plansituatie (2034) 513 736 463 112 6 0 0 581 

Tabel 53 Tellingen van adressen binnen geluidcontouren als gevolg van wegverkeer 

Uit bovenstaande Tabel 53 blijkt dat in zowel de autonome als plansituatie meer adressen in de hogere 

geluidcontouren vallen dan in de huidige situatie, dit komt voornamelijk door de autonome groei van het 

wegverkeer. Ten opzichte van de autonome situatie  geldt dat in de planvariant 1 in fase 1 (2024) slechts 

enkele woningen extra in de contourklassen ’43-48 dB’, ’48-53 dB’ en ’53-58 dB’ vallen. In fase 2 (2034) 

vallen vooral meer woningen in de contourklasse ’48-53 dB’, de milieugezondheidskwaliteit in deze klasse  

is ‘redelijk’ (GGD Nederland 2012, p. 19). In de contourklasse ’58-63 dB’ valt in planvariant 1 fase 2 (2034) 

één adres minder dan in de autonome situatie. 

 

Lucht 

Met behulp van het ACN bestand zijn tellingen gedaan van het aantal adressen binnen de 

luchtkwaliteitscontouren voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In onderstaande tabellen 54 en 55 

zijn deze tellingen weergegeven.  

 

Contourklassen fijn 

stof (NO2) 

Aantal woningen in contourklassen 

 Huidige 

situatie (2012) 

Autonome 

ontwikkeling 

(2024) 

Plansituatie 

(2024) 

Autonome 

ontwikkeling 

(2034) 

Plansituatie 

(2034) 

< 4 µg/m³ 0 0 0 0 0 

4 - 19 µg/m³ 0 1272 817 1287 1183 

19 – 29 µg/m³ 1287 15 470 0 103 

29 – 39 µg/m³ 0 0 0 0 1 

39 – 49 µg/m³ 0 0 0 0 0 

49 – 59 µg/m³ 0 0 0 0 0 

> 59 µg/m³ 0 0 0 0 0 

Tabel 54 Tellingen van adressen binnen contouren van de jaargemiddelde concentraties NO2 

Voor stikstofdioxide geldt dat door het schoner worden van het verkeer in zowel de autonome situatie 

(2024 en 2034) als in de plansituatie (2024 en 2034) meer woningen in een lagere contourklasse vallen dan 

in de huidige situatie. 

 

Ten opzichte van de autonome situatie  geldt dat in zowel plansituatie 2024 als 2034 meer woningen 

binnen de contourklasse 19-29 µg/m³ vallen. Dit houdt een verslechtering van de luchtkwaliteit in ter 

plekke van woningen. Toename van luchtwegklachten en verlaging van de longfunctie vindt echter pas 

plaats bij concentraties hoger dan 40 µg/m³ (GGD Nederland 2012, p. 276).  
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Contourklassen fijn 

stof (PM10) 

Aantal woningen in contourklassen 

 Huidige 

situatie (2012) 

Autonome 

ontwikkeling 

(2024) 

Plansituatie 

(2024) 

Autonome 

ontwikkeling 

(2034) 

Plansituatie 

(2034) 

< 4 µg/m³ 0 0 0 0 0 

4 - 19 µg/m³ 0 355 180 1287 526 

19 – 29 µg/m³ 1287 932 1107 0 761 

29 – 34 µg/m³ 0 0 0 0 0 

34 – 39 µg/m³ 0 0 0 0 0 

39 – 49 µg/m³ 0 0 0 0 0 

> 49 µg/m³ 0 0 0 0 0 

Tabel 55 Tellingen van adressen binnen contouren van de jaargemiddelde concentraties PM10 

Ook voor fijn stof geldt dat ten opzichte van de huidige situatie, door het schoner worden van verkeer, in 

zowel de autonome- als plansituaties meer woningen in een lagere contourklasse komen te liggen. Deze 

verschuiving lijkt groot, maar wordt vooral veroorzaakt door de achtergrondconcentraties die dicht bij het 

klasse-omslagpunt liggen (19 µg/m³). Voor de plansituatie 2024 geldt dat ten opzichte van de autonome 

situatie meer woningen in de contourklasse 19-29 µg/m³ liggen. In deze klasse vindt nog geen aantoonbare 

toename van luchtwegsymptomen, ziekenhuisopnamen en levensduurverkorting plaats, maar wordt wel 

de ‘Air Quality Guideline’ van 20 µg/m³ die de World Health Organisation (WHO) heeft afgegeven, 

overschreden. 

 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Omdat het nog niet bekend is welke type bedrijven zich zullen vestigen op het industrieterrein, zijn nog 

geen concrete maatregelen voor te stellen. Wel kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het omkasten van 

installaties op daken. Het toepassen van schermen is naar alle waarschijnlijkheid geen reële optie, omdat 

deze een dusdanige hoogte dienen te hebben (vanwege de hoogte van de bedrijven), dat dit qua kosten 

niet uit kan.  

Voor luchtkwaliteit en geur valt, afhankelijk van het type bedrijf te denken aan het toepassen van 

nageschakelde zuiveringstechnieken, of het verhogen van de effectieve schoorsteen hoogte (waardoor de 

concentraties beter verdund worden).  

 

Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd.  

5.13 EXPLOITATIE 

Door het Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena B.V. (ROB) zijn de varianten 

financieel-economisch doorgerekend en vergeleken met de doelstelling uit het vooraf opgestelde 

ondernemingsplan (rapportages van 13 maart en 17 april 2013). Het exploitatieresultaat is afhankelijk van 

de opbrengsten versus de kosten. Bepalend voor de opbrengsten is het percentage van de oppervlakte van 

het RBT dat uitgeefbaar is voor bedrijven. In het ondernemingsplan was hiervoor een doelstelling 

opgenomen van 70%. Bij de varianten zijn deze percentages als volgt (zie paragraaf 3.2.5 voor de verdeling 

over uitgeefbaar, infrastructuur en water & groen per variant): 

§ Variant 1 74%: maximale uitgeefbaarheid door externe waterberging in de Bruine Kil. 

§ Variant 2 66%: waterberging op het RBT met inpakken. 

§ Variant 3 56%: waterberging op het RBT met een brede centrale zone voor groen en water. 
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De kosten kunnen grofweg worden verdeeld in drie hoofdposten: kosten voor de openbare ruimte op het 

RBT zelf (infrastructuur, water en groen), kosten voor de ontsluiting van het RBT en de kosten voor het 

kreekherstel. De kosten voor de openbare ruimte zijn bij variant 1 en 2 van een vergelijkbare orde als bij 

het vooraf opgestelde ondernemingsplan. Alleen variant 3 valt met de aanzienlijke oppervlakte aan 

openbare ruimte duidelijk duurder uit. Voor wat betreft de kosten voor ontsluiting zijn de varianten niet 

onderscheidend: bij alle drie de varianten vindt dezelfde opwaardering van de Grotewaardweg plaats. De 

kosten voor kreekherstel zijn alleen aan de orde bij variant 1. 

 

Doordat bij variant 1 de hogere kosten als gevolg van het kreekherstel ruimschoots worden 

gecompenseerd door de hogere uitgeefbaarheid laat variant 1 een duidelijk beter exploitatieresultaat zien 

dan het vooraf opgestelde ondernemingsplan (score + +).  Variant 2 laat door de wat lagere 

uitgeefbaarheid ook een wat lager exploitatieresultaat zien dan het ondernemingsplan (score 0/-). Variant 

3 laat door de combinatie van de lage uitgeefbaarheid en de hoge kosten een aanzienlijk lager 

exploitatieresultaat zien (score - -). In tabel 56 is een overzicht gegeven van de scores bij dit criterium. 

 

Beoordelingscriteria Referentiesituatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Exploitatieresultaat 0 + + 0 / - - - 

Tabel 56 Effectbeoordelin exploitatie 

Na het opstellen van deze effectbeschrijving en het vaststellen van de voorkeursinrichting door de 

gemeenteraad op basis hiervan in juni 2013 heeft Deloitte in mei 2014 de rapportage 'Analyse 

grondexploitatie ROB Land van Heusden en Altena' opgesteld, waarin wordt gesteld dat de 

onderbouwing van de grondexploitatie aannemelijk is en de gehanteerde ramingen hier op aansluiten. 
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6 Beleidskader, besluiten en 

procedure 

6.1 BELEIDSKADER 

Deze paragraaf geeft een overzicht van het relevante beleid en de relevante regelgeving, op basis waarvan 

de uitgangspunten voor het RBT, de effectcriteria en de autonome ontwikkeling van het studiegebied zijn 

bepaald. In de volgende tabellen is het voor dit project relevante wettelijke- en beleidskader weergegeven. 

Daarbij worden de relevante thema’s binnen de genoemde wetgeving en beleid opgesomd evenals de 

relevantie voor dit project. De tabellen gaan in op het: 

§ Europees wettelijk- en beleidskader (zie Tabel 57); 

§ Nationaal wettelijk- en beleidskader (zie Tabel 58 ); 

§ Provinciaal wettelijk- en beleidskader (zie Tabel 59);  

§ Gemeentelijk wettelijk- en beleidskader (zie Tabel 60). 

 

Wettelijk- en beleidskader Thema Relevantie voor het project 

Europees 

EU-Kaderrichtlijn Water (2000) Water Schrijft de Europese eisen voor met betrekking tot de kwaliteit 

van het oppervlakte- en grondwater 

Verdrag van Valletta (Verdrag 

van Malta) 

Archeologie In het Verdrag van Malta (1992) zijn de Europese lidstaten 

overeengekomen het archeologische erfgoed als bron van het 

Europees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor 

geschiedkundige en wetenschappelijke studie beter te 

beschermen. Het verdrag is door Nederland in 1998 

geratificeerd. Sindsdien is het uitgangspunt van het beleid dat 

archeologische waarden volwaardig meetellen in beslissingen 

over de ruimtelijke inrichting van Nederland. 

Vogel- en habitatrichtlijn Natuur De belangrijkste internationale verplichtingen op het gebied 

van natuurbescherming zijn neergelegd in de Vogelrichtlijn en 

de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen zijn gericht op 

instandhouding van soorten en hun leefgebieden. Het streven 

is gericht op de vorming van een Europees ecologisch netwerk 

(Natura 2000 netwerk). De soortenbescherming is 

geïmplementeerd in de Flora- en faunawet. De 

gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de 

Natuurbeschermingswet 1998 die op 1 oktober 2005 in 

werking is getreden. 

Tabel 57 Europees wettelijk- en beleidskader 
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Wettelijk- en beleidskader Thema Relevantie voor het project 

Nationaal 

Structuurvisie Infrastructuur en 

ruimte 2040 (SIVR) 

Natuur Hierin wordt de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS) beschreven. De EHS heeft in 'Spelregels van de EHS' 

een kaderstellend document. 

Landschap In de ruimtelijke hoofdstructuur zijn nationale landschappen 

aangeduid. 

Ruimtelijke 

Ordening 

Geeft een visie op het ruimtelijke beleid voor grootschalige 

infrastructuur. 

Wet milieubeheer 

(Wm) 

Algemeen In de Wm is beschreven aan welke procedurele en 

inhoudelijke eisen een m.e.r.-procedure moet voldoen. 

Lucht In bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn grenswaarden 

opgenomen voor de luchtverontreinigende stoffen 

stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10, PM2,5), zwaveldioxide 

(SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6), koolmonoxide (CO) en 

stikstofoxiden (NOx). 

Wet geluidhinder (2007) Geluid De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijke kader voor de 

toegestane geluidsbelasting vanwege een weg op 

geluidsgevoelige bestemmingen. 

Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening 

Circulaire bouwlawaai (1991) 

Geluid De ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ is de 

richtlijn voor de beoordeling en toetsing van het geluid van 

inrichtingen die op grond van de Wet milieubeheer vergunning 

plichtig zijn. 

Nationaal 

Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) 

Lucht In het NSL worden projecten die “in betekenende mate” (IBM) 

bijdragen aan de luchtkwaliteit gebundeld. Ook is een groot 

aantal maatregelen opgenomen om de effecten van deze 

projecten te compenseren. 

Circulaire Risiconormeringen 

vervoer gevaarlijke stoffen + 

wijziging / verlenging juli 2008 

Externe 

veiligheid 

Deze circulaire geeft het kader aan voor externe veiligheid en 

bevat normen/grenswaarden voor het plaatsgebonden risico 

(PR) en een uitwerking hoe een verhoogd groepsrisico (GR) 

verantwoord moet worden. 

Handreiking Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen (1998) 

Externe 

veiligheid 

De Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen is opgesteld om 

aan te geven hoe om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in 

de omgeving van spoor, weg, water en buisleidingen 

uitgaande van de richtlijnen uit de Nota RNVGS.  

Natuurbeschermingswet 1998 Natuur Er moet worden getoetst of er negatieve effecten beschermde 

natuurmonumenten nabij het plangebied kunnen optreden als 

gevolg van de voorgestelde ingrepen. 

Flora- en faunawet (FF-wet) Natuur De FF-wet is gericht op de bescherming van in het wild 

voorkomende planten en dieren. Er zijn categorieën met 

verschillende beschermingsregimes. 

Waterwet Water Deze wet is de grondslag voor alle regelgeving, beperkingen 

en mogelijkheden in relatie tot grond- en oppervlaktewater. De 

precieze invulling hiervan is opgenomen in de beleids- en 

beheerplannen van waterschappen en provincies. 

Startovereenkomst Waterbeleid 

21e eeuw (2001) 

Water Een voortvloeisel van Waterbeleid voor de 21e eeuw is de 

verplichting om een watertoets uit te voeren voor plannen met 

gevolgen voor de waterhuishouding. 
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Monumentenwet (1988)  Landschap en 

archeologie 

Beschrijft van Rijkswege beschermde monumenten. Het gaat 

daarbij om oude gebouwen, historische stads- en 

dorpsgezichten, historische landschappen en archeologische 

objecten. 

Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) 

(2007) 

Archeologie Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere 

wetten ten behoeve van de archeologische monumentenzorg, 

mede in verband met de implementatie van het Verdrag van 

Valletta. 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

(2008) 

Ruimtelijke 

Ordening 

Schrijft voor hoe het ruimtelijk beleid en bestemming van 

ruimtelijke functies met ingang van 1 juli 2008 is geregeld. 

Meerjarenprogramma Ruimte, 

Infrastructuur en Transport 

(MIRT) 

Verkeer In het MIRT staat welke ruimtelijke opgaven er zijn voor een 

bepaald gebied, wat de gezamenlijke oplossingen 

(programma’s en projecten) zijn en welke investeringen 

hiervoor nodig zijn. 

Tabel 58 Nationaal wettelijk en beleidskader 

 

Wettelijk- en beleidskader Thema Relevantie voor het project 

Provinciaal 

Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening (2014) 

Ruimte Geeft de provinciale visie op de groenblauwe structuur, het 

landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur. 

 

In drie delen van het landelijke gebied stimuleert de provincie 

dat er bestuurlijke afspraken worden gemaakt door betrokken 

gemeenten over de ontwikkeling van regionale 

bedrijventerreinen voor de opvang van grootschalige 

bedrijven. Het gaat om het Land van Heusden en Altena, De 

Kempen en het Land van Cuijk. 

Milieubeleidsplan 2012-2015 Milieu · Beleidskaders op het gebied van: 

§ externe veiligheid 

§ lucht 

§ geur 

§ geluid en trillingen 

§ licht 

§ bodem 

Provinciaal waterplan 2010-2015 Water · De hoofdlijnen voor het waterbeleid in de provincie. 

Provinciaal verkeers- en 

vervoersplan 

Verkeer Beleidskaders voor bereikbaarheid en ontsluiting 

bedrijventerreinen. 

De Provincie streeft naar duurzame bereikbaarheid door 

mobiliteit op maat: per gebied een passende invulling geven 

aan mobiliteit. 

Verordening ruimte (2014) Ruimte Regelgeving voor inrichting en plancapaciteit nieuwe 

bedrijventerreinen.  

Voor een RBT in het land van Heusden en Altena wordt een 

uitzondering gemaakt op het verbod van vestiging van 

bedrijven van > 5000m2 bij een kern in landelijk gebied. 

Plicht voor Gedeputeerde Staten om eens per bestuursperiode 

een prognose van de ruimte behoefte aan bedrijventerreinen 
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op te stellen en voor te leggen aan de regionale ruimtelijke 

overleggen.  

Strategie Bedrijventerreinen en 

andere werklocaties (2012) 

 

 

 

Ruimte  § regionale samenwerking, om de vraag en aanbod van 

vastgoed en werklocaties af te stemmen  

§ herstructurering, om de veroudering van werklocaties 

tegen te gaan  

§ Investeren in campussen en werklocaties voor 

economisch sterke clusters 

Verordening stikstof en Natura 

2000 

Natuur Regelgeving met als doel het verminderen van de 

stikstofuitstoot. 

Landschapsverordening Noord 

Brabant 

Landschap De Landschapsverordening voorkomt wildgroei van 

(reclame)borden, o.a. op bedrijventerreinen en beschermt zo 

het landschapsschoon. 

Tabel 59 Provinciaal wettelijk en beleidskader 

 

Wettelijk- en beleidskader Thema Relevantie voor het project 

Gemeentelijk/Regionaal 

Ruimtelijke visie west Brabant Ruimte  Gemeenschappelijke ruimtelijke agenda, waarin RBT 

Werkendam als oranje project is opgenomen. 

Regionale nota economisch 

beleid Land van Heusden en 

Altena 

Economie De nota beschrijft het economisch beleid voor de gemeenten 

Werkendam, Aalburg en Woudrichem (september 2008). 

Hieraan gekoppeld is een actieprogramma dat ervoor moet 

zorgen dat de ambitie voor economische groei wordt 

gerealiseerd. De wijze waarop dit zich moet manifesteren is 

door middel van werkgelegenheidsgroei, een verlaging van de 

uitgaande pendelstroom, startersdynamiek en blijvend lage 

werkeloosheid.  

De benodigde ruimte wordt gezocht op het nieuw te 

ontwikkelen regionaal bedrijventerrein en drie subregionale 

terreinen in de afzonderlijke gemeenten (beleid RBT, april 

2009). Voor de gemeente Werkendam is dit Bruine Kilhaven V. 

Herstructurering van de bestaande terreinen moet leiden tot 

efficiënt en zuinig ruimtegebruik. 

Structuurvisie plus Heusden en 

Altena (2004) 

Ruimte In deze structuurvisie heeft de locatiekeuze voor het RBT zijn 

weerslag gekregen. 

Structuurvisie Land van 

Heusden en Altena (2013) 

Ruimte Met deze structuurvisie leggen de gemeentebesturen de 

hoofdlijnen vast van het door hen gewenste ruimtelijke beleid 

richting 2025. Het RBT Werkendam is hierin opgenomen. 

Waterplan Werkendam 2008 - 

2015 

Water Weergave van watersystemen in Werkendam. Geeft kaders 

waterbeleid en water bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het RBT 

wordt genoemd als nieuwbouwproject. 

Ontwerp-bestemmingsplan 

buitengebied Werkendam 

Ruimte Bestemmingen ter plaatse van het plangebied 

Erfgoedkaart (2011) Archeologie / 

Cultuurhistorie 

Archeologische beleidskaart en cultuurhistorische 

beleidskaart.  

Erfgoedverordening Archeologie /  

Cultuurhistorie 

Regelgeving m.b.t. monumenten, beschermde dorps- en 

stadsgezichten en archeologische verwachtingsgebieden  
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Klimaatplan 2009 - 2012 Duurzaamheid Speerpunten klimaatbeleid 

§ Communicatie: voorlichting en Informatieverstrekking; 

§ Meewerken aan en stimuleren van energiebesparing en 

duurzame energie toepassingen voor particulieren en 

bedrijven vanuit het duurzaamheidsfonds; 

§ Continueren en intensiveren Duurzaam Bouwen Beleid; 

§ Vergroten duurzame energie productie binnen de 

gemeente met de nadruk op het gebruik van zonne-

energie, biomassa en aardwarmte. Grootschalige 

windturbines zijn geen optie en kleine windturbines alleen 

buiten de kernen. 

Beleidsvisie externe veiligheid 

Werkendam 

Externe 

veiligheid 

De doelstellingen van de gemeente in het kader van externe 

veiligheid zijn vast gelegd in de Beleidsvisie externe veiligheid 

Werkendam.  

Uitvoeringsbeleid externe 

veiligheid Werkendam, 2012 

Externe 

veiligheid 

In het Uitvoeringsbeleid externe veiligheid Werkendam wordt 

de beleidsvisie van de gemeente vertaald naar een 

operationeel beleidskader met daarin onder andere 

werkprocessen ten behoeve van vergunningverlening in 

combinatie met externe veiligheid. Ook wordt er verbinding 

gezocht met de integrale veiligheidsketen en daarmee de inzet 

van brandweerzorg. 

Welstandsnota 2010 Ruimtelijke 

kwaliteit 

Geeft per gebiedstype de welstandseisen weer. In de 

gebiedskaart welstand is de locatie van het RBT nog als 

agrarisch gebied aangeduid in plaats van bedrijventerrein.  

Kadernota Verkeer en Vervoer, 

vastgesteld in 2007 

Verkeer De kadernota is een strategisch document op hoofdlijnen, 

waarin de algemene koers op het gebied van verkeer is 

vastgesteld. 

Kadernota en werkprogramma 

verkeer voor 2007 – 2016 

Verkeer Document behorende bij de kadernota met maatregelen die in 

de planperiode zullen worden genomen. Het uitgangspunt voor 

de visie is duurzame mobiliteit, waarbij het zoeken naar een 

balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid 

centraal staat. 

Tabel 60 Gemeentelijk wettelijk en beleidskader 

6.2 BESLUITEN 

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor de besluitvorming over in eerste instantie het 

bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT door de gemeenteraad van de gemeente Werkendam. Voor het 

realiseren van het voornemen is daarnaast aanvullende besluitvorming over ontwikkelingen binnen het 

toekomstig plangebied van belang. In Tabel 61 is een overzicht gegeven van de belangrijkste besluiten die 

volgen uit het vaststellen van het bestemmingsplan. Voor de genoemde activiteiten zijn in dit MER de 

milieueffecten inzichtelijk gemaakt.  
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Activiteiten Besluit(en) Bevoegd gezag 

Ontwikkelen RBT 

 

 Besluit hogere waarden Gemeente Werkendam 

Opwaardering Grotewaardweg 

 

 Besluit hogere waarden  Gemeente Werkendam 

Aanpassen watergangen voor 

kreekherstel 

Watervergunning 

 

Beschikking Wet bodembescherming 

 

Aanpassen bodembeheernota en 

bodemkwaliteitskaarten 

 

Waterschap Rivierenland 

 

Omgevingsdienst 

 

Gemeente Werkendam 

Bouwen bedrijven op RBT Omgevingsvergunning bouwen, 

eventueel milieu 

 

Vanwege toename stikstofdepositie in 

overbelaste situatie in relatie tot de 

Natuurbeschermingswet: verklaring 

van geen bedenkingen of vergunning 

benodigd 

Gemeente Werkendam 

 

 

Provincie Noord-Brabant 

Tabel 61 Belangrijke nog te nemen besluiten in plangebied na vaststelling bestemmingsplan 
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7 Leemten in kennis en 

evaluatieprogramma 

7.1 LEEMTEN IN KENNIS 

In hoofdstuk 6 van dit MER zijn de resultaten van onderzoek en modellering gebruikt voor de 

effectvoorspelling en de vergelijking van de inrichtingsvarianten. Bij deze voorspelling is sprake van 

onzekerheden en kennisleemten. Tabel 62 toont alle daarbij geconstateerde relevante leemten in kennis. De 

aard en omvang van deze leemten stond een verantwoorde vergelijking van de onderzochte 

inrichtingsvarianten niet in de weg, waarmee voldoende informatie beschikbaar was voor de keuze van de 

voorkeursinrichting door de gemeenteraad op 25 juni 2013. Als gevolg van de nadere uitwerking en het 

nadere onderzoek op basis van deze voorkeursinrichting ten behoeve van het bestemmingsplan voor fase 

1 van het RBT zijn inmiddels diverse leemten in kennis inmiddels ingevuld. Waar aan de orde is dit in de 

tabel aangegeven. Het evaluatieprogramma in paragraaf 7.2 bouwt voort op de belangrijkste effecten en 

de leemten in kennis. 

 

Milieuaspect  Leemte in kennis effectvoorspelling inrichtingsvarianten 

Bodem  De draagkracht van de bodem en daarmee noodzaak en omvang van de 

grondverbetering/voorbelasting was ten tijde van de beoordeling van de varianten in dit MER nog 

niet bekend. Deze kennisleemte was niet van invloed op de keuze van de voorkeursinrichting. 

Inmiddels is de omvang van de benodigde voorbelasting wel bekend. 

Water Effecten van de kwelwaterdruk tijdens hoge rivierwaterstanden dienen nader in beeld gebracht te 

worden. Mogelijk dat aanvullende inrichtingsmaatregelen moeten worden getroffen (ontwatering 

en voldoende ophoging voor bedrijventerrein). Om dit vast te stellen kunnen berekeningen 

worden uitgevoerd en/of kunnen peilbuizen in het gebied te worden geplaatst om de aanwezige 

kweldruk te meten. Hoewel de effecten technisch gecompenseerd kunnen worden kan deze 

kennisleemte invloed hebben op de besluitvorming omdat de maatregelen mogelijk substantiële 

kosten met zich meebrengen.  Deze kennisleemte is inmiddels door middel van berekeningen 

voor de gekozen voorkeursinrichting als onderdeel van het waterhuishoudkundige plan ingevuld 

(zie paragraaf 4.3.2). 

Natuur  Tijdens het onderzoek zijn de volgende leemten in kennis geconstateerd: 

§ Om meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de effecten van de stikstofdepositie is het 

noodzakelijk om een meer uitgebreide toetsing uit te voeren. Hierin moet worden gekeken op 

welke habitattypen, welke toenames van de stikstof zijn voorzien als gevolg van de 

ontwikkeling. Daarbij is het belangrijk of de kritische depositiewaarden in combinatie met de 

achtergronddepositie worden overschreden en of dit daadwerkelijk leidt tot effecten. Deze 

kennisleemte had geen effect op de keuze van de voorkeursinrichting, omdat de depositie 

van stikstof niet onderscheidend is voor de verschillende varianten. Voor de voorkeurs-

inrichting is de meer uitgebreide toetsing inmiddels uitgevoerd in de vorm van de verplichte 
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passende beoordeling waarbij ook het kreekherstel is getoetst, zie paragraaf 4.4.1 in dit 

MER voor de resultaten hiervan. De passende beoordeling vormt een bijlage bij dit MER. 

§ In geval van keuze voor kreekherstel in combinatie met waterberging is het noodzakelijk om 

een beeld te krijgen van de aanwezigheid en het gebruik van jaarrond beschermde vogels in 

de Bruine Kil. Dit om te kunnen bepalen of maatregelen nodig zijn en een ontheffing moet 

worden aangevraagd. Omdat voor maatregelen voldoende ruimte beschikbaar is (niet al het 

bos wordt gekapt en de nieuwe natuur blijft geschikt blijft als foerageergebied) was dit niet 

van invloed op de keuze van de voorkeursinrichting. Dit onderzoek heeft inmiddels voor 

de gekozen voorkeursinrichting plaats gevonden. De resultaten zijn beschreven in paragraaf 

4.4.2 ‘Nestindicatie kreekherstel’. 

Landschap en 

cultuurhistorie  

Onduidelijk is wat de exacte historische begrenzing is van de NHW. Mocht het plangebied toch 

geheel binnen de begrenzing van de NHW vallen, dan zou dit tot negatievere effecten leiden dan 

nu beoordeeld is. Omdat dit dan voor alle onderzochte varianten geldt en bij de keuze van de 

voorkeursinrichting rekening is gehouden met de NHW, was dit niet van invloed op de keuze. 

Daarnaast zijn bij de beoordeling van de varianten de volgende leemten in kennis geconstateerd: 

§ De maximale bouwhoogte was nog niet bekend. Deze is inmiddels vastgelegd in het 

stedenbouwkundige plan voor het RBT waarbij rekening is gehouden met de beschreven 

landschappelijke effecten.  

§ Exacte beeldkwaliteit langs de randen en randafwerking (profiel groene rand) was  nog niet 

vastgesteld. Deze is inmiddels vastgelegd in het stedenbouwkundige plan voor het RBT 

waarbij rekening is gehouden met de beschreven landschappelijke effecten.  

Archeologie De archeologische beoordeling vindt mede plaats op basis van verwachtingswaarden. De 

verwachtingswaarden zijn bepaald aan de hand van de gemeentelijke archeologische  

verwachtingskaart en het archeologisch bureauonderzoek. Aan de hand van  

veldonderzoek kunnen deze verwachtingswaarden mogelijk naar beneden of naar boven  

toe worden bijgesteld. Op basis van de gekozen voorkeursinrichting heeft ten behoeve van 

het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT een nader archeologisch veldonderzoek plaats 

gevonden op basis waarvan de verwachting is bijgesteld. De resultaten hiervan zijn 

gepresenteerd in paragraaf 4.4.4 van dit MER. 

Verkeer In 2013 zijn diverse bezuinigingen aangekondigd. Een deel van de geplande uitgaven voor de 

planuitwerking- en aanlegprogramma’s voor wegen zijn hierdoor opgeschoven. Voor onder 

andere het project A27 Houten- Hooipolder wordt de start van de realisatie en de oplevering 

mogelijk in de tijd naar achteren geschoven. Deze leemte in kennis kan leiden tot een gewijzigde 

autonome situatie van de vormgeving en de capaciteit van de A27 en de aansluiting 

Werkendam, maar is niet van invloed op de variantkeuze. 

Geluid Er is geen leemte in kennis geconstateerd. 

Luchtkwaliteit Er is geen leemte in kennis geconstateerd. 

Externe veiligheid Er bestaat nog geen definitieve lijst met bedrijven om het groepsrisico nader te kunnen 

beschouwen. Deze kennisleemte heeft geen invloed op de besluitvorming omdat het GR in de 

drie varianten slechts minimaal onderscheidend is. 

De watercapaciteit van diverse watergangen en daarmee de geschiktheid als 

bluswatervoorziening is niet bekend. Deze kennisleemte is inmiddels ingevuld door het opstellen 

van een waterhuishoudkundig plan voor de gekozen voorkeursinrichting, zie paragraaf 4.3.2 voor 

een toelichting. 

Ruimtelijke kwaliteit Er is geen leemte in kennis geconstateerd 

Duurzaamheid  Er is geen leemte in kennis geconstateerd. 

Gezondheid Er is geen leemte in kennis geconstateerd 

Tabel 62: Overzicht van leemten in kennis 



 

 

  

 

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 

Land van Heusden en Altena 

 
076967920:0.24 - Definitief ARCADIS 

 
173 

     

7.2 AANZET TOT EVALUATIE 

Op grond van de Wet milieubeheer bestaat de plicht tot evaluatie van de in het MER beschreven effecten. 

In aansluiting op de beschreven effecten en de geconstateerde leemten in kennis en onzekerheden wordt 

in deze paragraaf een aanzet gegeven voor het evaluatieprogramma. De aanzet bestaat uit een aantal 

mogelijkheden en evaluatiemethoden waaruit gekozen kan worden. De lijst in Tabel 63 kan als 

hulpmiddel fungeren. De lijst pretendeert geen volledigheid en maakt onderscheid tussen effecten die op 

kunnen treden gedurende de aanlegfase en de eindsituatie. 

 

Milieuaspect Onderzoek Evaluatiemethode Periode Maatregel 

Water  Functioneren 

waterhuishoudkundige 

systeem  

Toetsen van 

ontwatering, 

doorstroming en 

berging van het totale 

systeem (inclusief 

kreekherstel): 

plaatsen van 

peilbuizen in het 

gebied 

Voor, tijdens en na 

aanleg 

Aanpassingen in het 

waterhuishoudkundige 

systeem  

Natuur Effecten 

stikstofdepositie 

Toetsing 

stikstofdepositie (is 

verplicht per 

bedrijfsvestiging) 

Voor aanleg  Mitigerende 

maatregelen op 

locaties waar dat 

vereist is 

 Beschermde 

soorten en 

habitattypen 

Toets op ontwikkeling 

van de aanwezige 

planten- en 

diersoorten 

met een beschermde 

status en de 

gewenste 

habitattypen 

Tijdens en 

na aanleg 

Mitigerende 

maatregelen 

Landschap en 

cultuurhistorie 

Visuele effecten Toets op de visuele 

ontwikkeling van de 

randen van het RBT 

Tijdens en na 

aanleg 

Aanpassingen in 

beplanting en 

beeldkwaliteitseisen, 

handhaving 

Geluid Geluidbelasting Veldmetingen Voor en na aanleg Geluidsmaatregelen 

Tabel 63: Aanzet tot evaluatie 
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Bijlage 2 Begrippenlijst 

Achtergronddepositie Dit is de depositiewaarde die er is zonder de ontwikkelingen uit het 

plan. Het gaat hierbij om de hoeveelheid stikstof veroorzaakt door 

onder meer landbouw, industrie en autoverkeer. 

 

ACN  

 

Adrescoördinatenbestand Nederland 

Alternatief Eén van de mogelijke oplossingen om de doelstellingen te bereiken. 

 

Archeologie Wetenschap die een bepaalde cultuur of samenlevingsvorm in een 

bepaalde periode in het verleden tracht te doorgronden via 

bodemvondsten en andere (stoffelijke) overblijfselen. 

 

Archeologische 

verwachting 

Dit zijn gebieden met potentiële archeologische waarden (op basis van 

archeologische verwachtingskaart). 

 

Autonome 

ontwikkeling 

 

 

 

De ontwikkeling van het milieu en andere factoren als de 

voorgenomen activiteit niet wordt uitgevoerd; het betreft alleen die 

ontwikkelingen die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld beleid. 

 

Bestemmingsplan Gemeentelijk plan met voorschriften, betreffende de bestemming van 

een bepaald terrein. 

 

Bevoegd Gezag De overheidsinstantie die bevoegd is (het m.e.r.-plichtige) besluit te 

nemen (en die de m.e.r.-procedure organiseert). 

 

BHB Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen 

 

BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

 

Commissie voor de 

m.e.r. / Cmer 

Onafhankelijke commissie die het Bevoegd Gezag adviseert over 

richtlijnen voor de inhoud van het MER en de beoordeling van de 

kwaliteit van het MER. 

 

Cultuurhistorie 

 

 

Clustering 

 

De geschiedenis van de beschaving. In drie wetenschappelijke velden; 

historische geografie, bouwhistorie en archeologie. 

 

De geografische concentratie van (bedrijfs)activiteiten op 

(werk)locaties. 

 

Cumulatief effect Optelsom van effecten. 

 

Decibel (dB(A)) Eenheid van geluiddrukniveau. De toevoeging A duidt erop dat een 

frequentie-afhankelijke correctie is toegepast in verband met 



 

 

 

 

  

Milieueffectrapport (MER) 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 
Land van Heusden en Altena  

178 
 

ARCADIS 076967920:0.24 - Definitief 

 

     

gevoeligheid van het menselijk gehoor. 

 

Ecologische 

verbindingszone 

(EVZ) 

 

Groenzones die een netwerk vormen ter bevordering van de migratie 

van bepaalde doelsoorten. 

EHS Ecologische hoofdstructuur (EHS) is een stelsel van natuurgebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en verbindende zones in Nederland om 

de duurzaamheid van ecologische waarden te versterken zoals dat is 

vastgelegd in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR, 

kabinetsstandpunt 1993) en later in de Nota Ruimte. 

 

Emissie Hoeveelheden stoffen of geluid die door bronnen in het milieu 

worden gebracht. 

 

Fauna Verzameling van plantensoorten die in een gebied wordt aangetroffen. 

 

Flora  Verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen. 

 

Geomorfologie Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert, 

zoals die ontstaan is door geologische processen en eventueel 

beïnvloed is door menselijk handelen. 

 

GGOR 

 

Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime 

GHG 

 

Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

GLG 

 

Gemiddeld laagste grondwaterstand 

Grondgebonden 

veehouderij 

Alle veehouderijen niet zijnde de intensieve veehouderijen. Het gaat 

bijvoorbeeld om paarden- en melkveehouderij. 

 

 

Initiatiefnemer De rechtspersoon die (de m.e.r.-plichtige activiteit) wil ondernemen. 

 

Instandhoudingsdoelst

ellingen 

Instandhoudingsdoelstellingen moeten vastgesteld worden in de 

aanwijzingsbesluiten van de Vogelrichtlijngebieden en 

Habitatrichtlijngebieden. Deze doelen geven aan voor welke 

natuurwaarden het gebied belangrijk is en voor hoeveel 

natuurwaarden er geschikt habitat beschikbaar moet zijn in dat 

gebied. 

 

m.e.r. Milieueffectrapportage, de procedure. 

 

MER Milieueffectrapport, het document. 

 

Mitigeren Verzachten, matigen of verlichten van de negatieve gevolgen 

(milieueffecten) van een ingreep. 
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Natura 2000 Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. 

 

Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD) 

Dient als bekendmaking van het voornemen tot het opstellen van het 

Milieueffectrapport en beschrijft de kaders/detailniveau voor de 

verkenning. 

 

NOx Stikstofoxiden. 

 

NO2 

 

PAK ’s 

 

Stikstofdioxide. 

 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen of polycyclische 

aromaten, afgekort PAK, zijn organische verbindingen die bestaan uit 

gekoppelde aromatische ringen (bijvoorbeeld benzeenringen) maar 

geen heteroatomen of functionele groepen bevatten.  PAK zijn een 

groep van honderden organische stoffen opgebouwd uit twee of meer 

benzeenringen, welke vooral in de belangstelling staan vanwege de 

daaraan toegedichte kankerverwekkende eigenschappen. 

 

Passende beoordeling Een beoordeling die moet worden opgesteld, t.b.v. de 

vergunningverlening binnen de Natuurbeschermingswet 1998, indien 

significante effecten niet uitgesloten kunnen worden. 

 

Plangebied 

 

Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen. 

 

PM10 Fijn stof deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 

micrometer. 

 

PM2,5 

 

Fijn stof deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 

micrometer. 

 

ROB 

Bedrijventerreinen 

 

Regionale Ontwikkelings Bedrijf Bedrijventerreinen (Het RBT en de 

subregionale  bedrijventerreinen Rietdijk, Veensesteeg en Bruine 

Kilhaven maken hier deel van uit. 

 

Referentiesituatie 

 

 

 

 

De situatie in het plangebied wanneer enkel de autonome 

ontwikkelingen en niet de voorgenomen activiteit plaatsvindt. Ten 

opzichte van deze situatie worden de effecten van de activiteit 

beoordeeld (ook wel nul-alternatief). 

 

Significant (negatief) 

effect 

Effecten die als gevolg hebben dat instandhoudingsdoelstellingen van 

Natura2000-gebieden niet worden gehaald. 

 

(Stikstof)depositie Hoeveelheid emissie die terecht komt in de grond. 

 

Studiegebied Gebied waarbinnen relevante effecten op kunnen treden veroorzaakt 

door de ingreep. 

 

Toetsingsadvies Advies van de Commissie voor de m.e.r. waarin deze het MER 

beoordeelt op de aanwezigheid van essentiële informatie. De 
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vastgestelde richtlijnen vormen hierbij het toetsingskader. 

 

µg/m3 Microgram per kubieke meter. 

 

Verkeersafwikkeling Doorstroming en verwerking van verkeersstromen. 

 

Waterkwaliteit Chemische samenstelling van water. 

 

Waterkwantiteit De hoeveelheid water.  

 

Watersysteem Waterkringloop inclusief opgenomen stoffen vanaf het moment dat 

neerslag valt tot op het moment dat water uit het gebied wordt 

afgevoerd. 
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Bijlage 3 Advies Commissie m.e.r. 
Advies Paragraaf 

1. Hoofdpunten 

De volgende punten worden beschouwd als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat 

voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval 

onderstaande informatie moet bevatten:  

 

· een goede onderbouwing van nut en noodzaak voor het bedrijventerrein en de keuze voor 
deze locatie. Ga hierbij in op de ligging nabij de Biesbosch en ruimtebehoefte voor 
(specifieke) bedrijvigheid. Doorloop daarbij ook de SER-ladder; 

Zie paragraaf 2.4 

· een uitwerking van de mogelijke inrichtingsvarianten en een beschrijving van de gevolgen 
van de varianten voor natuur, landschap, verkeer en woon- en leefmilieu; 

Zie hoofdstuk 3 en 
Hoofdstuk 5 

· een Passende Beoordeling met daarin in ieder geval de gevolgen voor het Natura 2000-
gebied de Biesbosch; 

Zie paragraaf 4.4.1 

 

· een goed leesbare samenvatting die als zelfstandig document leesbaar is, een goede 
afspiegeling vormt van de informatie in het MER en helder kaartmateriaal bevat. 

Zie samenvatting 

 

Aanleg derde haven Werkendam en extra uitbreiding bedrijvigheid 

In de regionale ‘Structuurvisie plus 2004’ is aangegeven dat direct naast het onderhavige 

bedrijventerrein een derde haven voor Werkendam voorzien is met aansluitend een extra 
bedrijventerrein voor onder andere scheepsbouw en zoekruimte voor grote bedrijven uit de regio. 
Deze ontwikkelingen zijn destijds niet in ‘een concrete beleidsbeslissing’ vastgelegd en zouden 

belangrijke consequenties hebben voor de reikwijdte en het detailniveau van de te onderzoeken 
(inrichtings)alternatieven en milieueffecten in een MER. 

De Commissie heeft echter van de gemeente begrepen dat de derde haven en bijkomende 
bedrijvigheid niet aan de orde zijn binnen de planperiode van het bestemmingsplan (10 jaar). De 
Commissie heeft zich daarom in dit advies beperkt tot het onderhavige bedrijventerrein. 

De Commissie adviseert wel in het MER aan te geven welke rol een derde haven heeft gespeeld 
bij de locatieafweging van het onderhavige bedrijventerrein. 

Zie paragraaf 2.4 

Detail 

De volgende punten beschrijven in meer detail welke informatie het MER moet bevatten: 

 

2. Probleemstelling, doel, beleid en besluiten  

Uit de NRD blijkt onvoldoende wat de voorgeschiedenis is geweest om te komen tot ontwikkeling 
van een regionaal bedrijventerrein op deze locatie. Beschrijf in het MER de achtergrond van de 
keuze om het bestaande areaal bedrijventerreinen in de regio uit te breiden met een regionaal 
bedrijventerrein en dit te doen op deze locatie. 

Zie paragraaf 2.3 

Onderbouw in het MER nut en noodzaak van het terrein, ga hierbij in elk geval in op: 

· de omvang van de regio waarvoor het bedrijventerrein faciliterend dient te zijn; 
· de behoefte aan uitbreiding van het oppervlak aan bedrijventerrein in deze regio 

gespecificeerd naar sector, mede op basis van historische uitgifte in de periode voor 2008 
en de periode 2008-2012 voor vergelijkbare bedrijventerreinen in de regio, zoals 
bijvoorbeeld Bruine Kil V; 

· de mogelijkheden voor uitplaatsing van bedrijven naar terreinen in de stedelijke regio’s in de 

omgeving; 
· de besluiten die er zijn genomen, op welk moment en door welke overheden die zijn 

genomen en de juridische status van deze besluiten; 
· de (ruimtelijke- en milieu)afwegingen die bij deze besluiten een rol hebben gespeeld, 

inclusief de uitkomsten van toepassing van de SER-ladder. 

Zie paragraaf 2.3 en 
2.4 

Omschrijf in het MER duidelijk de doelstellingen van het regionaal bedrijventerrein (zoals 
bevordering van de werkgelegenheid of uitplaatsing van bedrijven op andere terreinen). Geef 
hierbij aan wat primaire en secundaire doelstellingen zijn. Formuleer de doelstellingen zodanig 
dat deze zowel een rol kunnen spelen bij de afbakening van mogelijke alternatieven, als bij de 
toetsing van de alternatieven op doelbereik. 

Zie paragraaf 1.2 

De NRD gaat ervan uit de locatie voor het bedrijventerrein vastligt en dat in het MER geen 
locatiealternatieven behandeld worden. De Commissie vindt het essentieel dat uit het MER 
voldoende duidelijk blijkt welke besluitvorming ten aanzien van de locatie al heeft 
plaatsgevonden en welke (milieu)afwegingen hierbij een rol hebben gespeeld, zoals de invloed 
op het Natura 2000-gebied de Biesbosch en een mogelijke derde haven in Werkendam. 

De Commissie adviseert in het MER daarom aan te geven welke locaties in het verleden al 
afgewogen zijn, wat de (milieu)voor- en (milieu)nadelen van deze locaties waren en mede op 

Zie paragraaf 2.3 
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basis daarvan te onderbouwen waarom voor de onderhavige locatie is gekozen. 

Geef in het MER aan welke wet- en regelgeving en welk beleid relevant is voor ontwikkeling van 
het regionaal bedrijventerrein. Ga daarbij in ieder geval in op: 

· Rijks- en provinciale visies en kaders op het gebied van hoofdwegennet en bereikbaarheid 
(zoals MIRT, structuurvisie en RVVP); 

· de ruimtelijke verordening van de provincie Noord-Brabant; 
· het provinciale beleid ten aanzien van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
· het regionale beleid ten aanzien van herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en 

het RBT, zoals dat voortkomt uit (in algemene zin) de eindrapportage van de Taskforce 
Herstructurering Bedrijventerreinen en (specifiek) uit de samenwerkingsovereenkomst 
tussen Aalburg, Woudrichem, Werkendam en de BOM-BHB voor het Regionaal 
Bedrijventerrein; 

· de Natuurbeschermingswet 1998 en het provinciale beleid ten aanzien van de Ecologische 
Hoofdstructuur; 

· het gemeentelijke beleid op het gebied van externe veiligheid. Heeft de gemeente haar 
beleid niet geformaliseerd (bijvoorbeeld in de vorm van een visiedocument), geef dan aan 
welke randvoorwaarden de gemeente bij de veilige inrichting van het terrein wil hanteren; 

· het gemeentelijk geluidsbeleid; 
· eventueel gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaamheid, energie-efficiency en 

beperken van emissie van broeikasgassen. 

Zie paragraaf 6.1 en 
hoofdstuk 5 

Geef op basis van bovenstaande kaders in een overzicht weer welke randvoorwaarden hieruit 
naar voren komen voor dit bedrijventerrein en wat dit betekent voor de vormgeving van het 
voornemen en de alternatieven en inrichtingsvarianten hiervoor. 

Zie hoofdstukken 3, 4 
en 5 

Beschrijf in een overzicht welke andere besluiten – naast bestemmingsplan(nen) – genomen 
worden voor de realisatie van het bedrijventerrein. Geef in een overzicht weer wie deze neemt 
en wat globaal de tijdsplanning is. 

Zie paragraaf 6.2 

3. Voorgenomen activiteit en alternatieven  

Beschrijf in het MER de voorgenomen activiteit en ga in op: 

· de beoogde typen bedrijvigheid; 
· (bandbreedtes in) aantallen bedrijven in de verschillende sectoren en milieucategorieën; 
· de omvang en (productie)capaciteit van deze bedrijven; 
· de benodigde capaciteit voor aan- en afvoerwegen en andere voorzieningen; 
· welke risicovolle activiteiten het bestemmingsplan mogelijk maakt en of er sprake is van 

transport, op- en overslag, productie of bewerking van gevaarlijke stoffen; 
· de ambities voor duurzame inrichting en gebruik, zoals: duurzame omgang met/gebruik van 

grondstoffen en energiedragers, CO2-reductie, individuele en collectieve voorzieningen 
voor duurzame energie, koppeling van bepaalde typen bedrijvigheid met het oog op 
gemeenschappelijke voorzieningen en gebruik van reststromen; 

· de randvoorwaarden die de gemeente wil stellen aan bouwhoogte, kleur- en 
materiaalgebruik, verlichting, landschappelijke inpassing en geleiding van recreatieve 
fietsroutes over of langs het plangebied; 

· de beoogde fasering in de realisatie van het terrein; 
· eventuele niet m.e.r.-plichtige ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt voor 

zover deze onderdelen aanzienlijke milieugevolgen hebben, al dan niet in cumulatie met het 
bedrijventerrein. 

Zie paragraaf 2.2,  
3.2.3, 3.3, 3.4, 3.5, 
4.2, 4.3, 4.5 en 5.11 

 

De bedrijven die zich 
zullen vestigen zijn 
nog niet bekend. 

Beschrijf op basis van de behoefteprognoses hoe snel het bedrijventerrein naar verwachting 
gevuld zal raken. Geef hierbij aan in hoeverre beoogde voorzieningen en inpassingmaatregelen 
afhankelijk zijn van het tempo van de gronduitgifte en ga in op de situaties die kunnen optreden 
bij een vertraagde invulling. 

Zie paragraaf 2.4 en 
paragraaf 4.5 

In de NRD zijn vanuit ruimtelijk perspectief drie inrichtingsvarianten voorgesteld. Werk deze uit in 
het MER. Beschrijf hoe de gestelde doelen, de keuze en de afbakening van deze varianten 
hebben bepaald en ga na of dit aanleiding geeft ook andere inrichtingsvarianten te beschouwen. 

Zie hoofdstuk 3  

Beschrijf het effect van de beoogde gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein op de 
inrichtingsvarianten (eerst 20 ha, later 45 ha). Onderzoek of deze fasering aanleiding geeft tot 
andere inrichtingsvarianten die wellicht een gunstiger effect kunnen hebben op behoud van 
ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden. 

Zie hoofdstuk 4 en 5 

De Commissie adviseert gezien de ligging van het plangebied in het MER ook 
inrichtingsvarianten te onderzoeken, waarbij rekening gehouden is met de gevolgen van 
klimaatverandering. Denk hierbij aan stijgende rivierwaterstanden en een toename van de 
hoeveelheid neerslag in de toekomst. In de inrichtingsvarianten kan hiermee rekening gehouden 
worden door in het ontwerp aandacht te besteden aan: 

· extra waterafvoer; 
· de mogelijkheden voor meer waterberging; 
· de hoogteligging van de toekomstige bebouwing en voorzieningen. 

Zie paragraaf 5.11 en 
4.2.1 
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De NRD geeft (nog) geen richting in de aard en het type te ontwikkelen bedrijvigheid, waardoor 
in dit stadium in principe bijna alle typen bedrijvigheid in de toekomst een plek kunnen krijgen op 
het terrein. Hierdoor zijn er in het MER veel vrijheidsgraden en ontstaan veel te onderzoeken 
combinaties van aard en type bedrijvigheid en de daaraan verbonden (maximale) 
milieuconsequenties. Door bij het onderzoek in het kader van het bestemmingsplan en het MER 
keuzes te maken en randvoorwaarden te hanteren zal het aantal combinaties teruggebracht 
kunnen worden. 

De Commissie adviseert om het aantal te onderzoeken combinaties werkbaar en overzichtelijk te 
houden door vanuit belangrijke milieuthema’s bezien een invulling uit te werken die de maximale 

mogelijkheden beschrijft die het bestemmingsplan straks biedt. Kies als basis voor de invulling 
een logische inrichtingsvariant. Werk vervolgens de volgende vier invullingsvarianten van het 
terrein uit: 

· verkeersaantrekkende werking, bijvoorbeeld een maximale invulling met 
publieksaantrekkende bedrijven en/of distributie en ‘value added logistics’; 

· emissie van stikstofverbindingen, bijvoorbeeld een maximale invulling met activiteiten met 
een hoge stikstofemissie, zoals grote warmtekrachteenheden en/of andere industriële 
installaties; 

· emissie van geluid, bijvoorbeeld een maximale invulling met metaalbe- en verwerkende 
bedrijven; 

· mate van zichtbaarheid, bijvoorbeeld een maximale invulling met bedrijven met een hoog 
zichtbaarheidsprofiel en/of veel verlichting. 

Zie paragraaf 3.5 

Bepaal op basis van de bovengenoemde invulingsvarianten de maximale mogelijkheden en 
ontwikkelruimte voor bedrijvigheid die het voorkeursalternatief straks kan gaan bieden en de 
daaraan verbonden milieueffecten. Betrek hierbij ook eventuele ontwikkelruimte die via 
flexibiliteitbepalingen in het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan 
wijzigingsbevoegdheid, uitwerkingsverplichting en binnenplanse ontheffingsbevoegdheid, deze 
hoort bij de beschrijving van de voorgenomen activiteit. 

Dit alternatief zal tevens de basis moeten zijn voor de beoordeling van effecten op soorten en 
habitats in Natura 2000-gebieden in de te schrijven Passende Beoordeling. Ook om die reden is 
een reële begrenzing van de maximale invulling van het terrein van belang. 

Zie paragraaf 3.5 en 
hoofdstuk 5. 

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten 
milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten 
milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige 
ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de alternatieven 
wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in 
het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten. Betrek hierbij in ieder 
geval: 

· de ontpoldering van de Noordwaard en recreatieve ontwikkelingen die hier plaatsvinden; 
· de verbreding van de A27. 

Zie hoofdstuk 5 

4. Beschrijving milieueffecten  

Algemeen  

De milieueffecten van de inrichtingsvarianten en de invullingsvarianten moeten onderling én met 
de referentiesituatie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de aard 
en mate waarin zij andere effecten veroorzaken. Vergelijk bij voorkeur op grond van 
kwantitatieve informatie en betrek daarbij de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van 
het milieubeleid. 

Zie hoofdstuk 5 

Maak bij de beschrijving van milieugevolgen een onderscheid tussen de gevolgen in de aanleg- 
en in de gebruiksfase. Indien het voor de hand ligt dat gedurende langere tijd het terrein slechts 
gedeeltelijk ontwikkeld zal zijn moet het MER ook een beeld geven van de effecten in deze 
tussenfase. 

Zie hoofdstuk 5 

Geef tot slot in het MER inzicht in de (milieu)consequenties van het niet realiseren van het 
beoogde eindbeeld en de consequenties voor de gebiedsoverstijgende voorzieningen 
(verkeersontsluiting, waterberging, parkfaciliteiten en landschappelijke inpassing). 

Zie paragraaf 4.5 

Onderbouw de keuze van de rekenregels/-modellen en van de gegevens waarmee de gevolgen 
worden bepaald. Ga ook in op de onzekerheden in deze bepaling. Onderscheid daarbij 
onzekerheden in de kwaliteit van de gegevens (bron, ouderdom, betrouwbaarheid etc.) en in de 
gehanteerde rekenregels/-modellen (afleiding en bandbreedte van kritische parameterwaarden, 
modelcalibratie etc.). Vertaal dit zo mogelijk in een bandbreedte voor de genoemde gevolgen en 
geef aan wat dit betekent voor de vergelijking van de milieueffecten van het voornemen, de 
varianten en de referentie. 

Zie hoofdstuk 5 

Natuur  

Geef in het MER aan welke kenmerkende habitats en soorten aanwezig zijn in het studiegebied.  Zie paragraaf 5.3 
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Beschrijf de autonome ontwikkeling van de natuur in het gebied.  Zie paragraaf 5.3 

Ga daarna in op de ingreep-effectrelatie tussen ontwikkeling van het bedrijventerrein en de in het 
studiegebied aanwezige natuurwaarden. Geef aan voor welke dieren en planten aanzienlijke 
gevolgen te verwachten zijn, wat de aard van de gevolgen is en wat deze gevolgen voor de 
populaties betekenen.  

Beschrijf mitigerende en/of compenserende maatregelen die eventuele aantasting kunnen 
beperken of voorkomen. Beperk de beschrijving van de effecten op natuur(waarden), niet tot 
waar deze onder de wettelijke bescherming van bijvoorbeeld Natuurbeschermingswet 1998 of 
Flora- en faunawet vallen. 

Zie paragraaf 5.3 

In de NRD is een Passende Beoordeling aangekondigd, vanwege in een voortoets beschreven 
mogelijke effecten door stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000- 
gebieden. Deze Passende Beoordeling moet onderdeel uitmaken van het MER.  

Zie paragraaf 4.4.1 

Hoewel, op grond van de informatie in de Voortoets, de nadruk zal liggen op effecten van 
stikstofdepositie, zal in de Passende Beoordeling ook voor andere mogelijke effecten moeten 
worden nagegaan of aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden al dan 
niet kan worden uitgesloten. 

Zie paragraaf 4.4.1 

In de omgeving liggen diverse Natura 2000-gebieden: ‘Biesbosch’, ‘Hollands Diep’ en 

‘Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem’. De Commissie adviseert eerst na te gaan tot welke 

afstand, en dus tot in welke van deze gebieden, de stikstofdepositie als gevolg van het RBT kan 
toenemen. Presenteer vervolgens in het MER voor de Natura 2000-gebieden waarvoor dat 
relevant is, maar in ieder geval voor de Biesbosch: 

· de instandhoudingsdoelstellingen voor de verschillende soorten en habitats en of sprake is 
van een behoud- of verbeterdoelstelling; 

· de actuele en verwachte oppervlakte en kwaliteit van voor verzuring en vermesting 
gevoelige habitattypen en de kritische depositiewaarde; 

· de achtergrondconcentraties van de belangrijkste verzurende en vermestende stoffen 
(NH3, NOx, SO2) in het gebied; 

· de toename aan stikstofdepositie van het voornemen afzonderlijk en in cumulatie met 
andere relevante plannen en projecten; 

· de mogelijke (verdere) overschrijding van de kritische depositiewaarden. 

Zie paragraaf 4.4.1 

Onderzoek in de Passende Beoordeling of de zekerheid kan worden verkregen dat het project 
de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantast. 

Zie paragraaf 4.4.1 

Beschrijf voor de EHS-gebied(en) in en rond het plangebied de daarvoor geldende ‘wezenlijke 

kenmerken en waarden’.  
Zie paragraaf 5.3 

Onderzoek welke gevolgen het initiatief op deze actuele, potentiële kenmerken en waarden van 
het EHS-gebied heeft. 

Zie paragraaf 5.3 

Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschermde soorten te verwachten zijn in het 
plangebied, waar zij voorkomen en welk beschermingsregime voor de betreffende soort geldt.  

Zie paragraaf 5.3 

Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor deze beschermde soorten en bepaal of 
verbodsbepalingen overtreden kunnen worden, zoals het verbod op het verstoren van een vaste 
rust- of verblijfplaats. Geef indien verbodsbepalingen overtreden kunnen worden aan welke 
invloed dit heeft op de staat van instandhouding van de betreffende soort. 

Zie paragraaf 5.3 en 
paragraaf 4.4.2 

Verkeer  

Beschrijf in het MER de huidige verkeerssituatie in het gebied. Ga hierbij zowel in op verkeer van 
bedrijven, woon-werkverkeer en recreatief verkeer. Geef aan waar recreatieve routes lopen en 
welke verkeersmodaliteiten daarvan gebruik maken. 

Zie paragraaf 5.6 

Beschrijf op basis van de invullingsvariant ‘maximale mogelijkheden verkeersaantrekkende 

werking’: 

· de verkeersproductie en de verandering van de verkeersintensiteiten op de wegen in het 
studiegebied, onderscheiden naar bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer; 

· de verdeling over personenverkeer en vrachtverkeer de verdeling van het verkeer over de 
dag, de week en, indien relevant, over de seizoenen/het jaar; 

· de mate waarin verkeerspieken samenvallen met bestaande verkeerspieken in de 
omgeving 

· met name op de Dijkgraaf den Dekkerweg en de aansluiting met de A27; 
· de afwikkeling van het langzaam verkeer, zowel het verkeer met herkomst/bestemming het 

bedrijventerrein als eventuele doorgaande (recreatieve) routes; 
· de verwachte verandering van de verkeersveiligheid op wegvakken en kruispunten. 

Zie paragraaf 3.5 en 
5.6 

Woon en leefmilieu  

Lucht  

Beschrijf in het MER voor het effect op de luchtkwaliteit (ook onder de grenswaarden) van de Zie paragraaf 5.7 
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invullingsvarianten ‘maximale mogelijkheden verkeersaantrekkende werking’ en ‘maximale 

mogelijkheden emissies van stikstofverbindingen’. Vergelijk deze met de referentie. 

Beschrijf de verwachte emissies. Maak hierbij een onderscheid tussen emissies van verkeer en 
bedrijvigheid en vermeld hierbij of het uurgemiddelde, daggemiddelde of jaargemiddelde 
waarden betreft. Maak een inschatting van de totale jaarvracht aan emissies.  

Onderbouw de herkomst van de emissies (metingen, schattingen, berekeningen) in het MER. 
Beschrijf de totale emissies van broeikasgassen per jaar (met name CO2). 

Zie paragraaf 5.7 

Presenteer de emissies in tabelvorm en geef de concentraties van stoffen in de lucht en de 
geurbelasting op kaart weer middels verschilcontouren. Geef per contour aan waar woningen en 
andere gevoelige objecten en groepen zich bevinden en hoeveel het er zijn. Geef hierbij duidelijk 
aan wat de bijdrage is van het bedrijventerrein aan de heersende achtergrondconcentraties. 

Zie paragraaf 5.7 en 
5.12 

Geef aan welke geurbronnen zich op het bedrijventerrein kunnen vestigen en hoe geuremissies 
kunnen worden beperkt. Onderscheid op hoofdlijnen een situatie bij normaal bedrijf en een 
situatie waarin bij bedrijven sprake is van opstart, afstook, calamiteiten en andere incidenten. 
Maak een inschatting van de toename aan stankverwekkende componenten en bereken 
daarmee de maximale geurbelastingcontouren. Beschrijf mitigerende maatregelen en het effect 
daarvan, bijvoorbeeld een zonering tussen geurbronnen en daarvoor gevoelige bestemmingen. 

Zie paragraaf 5.12 

 

De bedrijven die zich 
zullen vestigen zijn 
nog niet bekend 

Maak gebruik van modelberekeningen die voldoen aan de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 
(2007). Indien deze niet van toepassing is, beschrijf dan de gehanteerde modeluitgangspunten. 
Toets de concentraties van stoffen in de lucht aan de grenswaarden en richtwaarden uit de Wet 
milieubeheer. 

Zie paragraaf 5.7 

Geluid  

Beschrijf in het MER de geluidsbelasting van bedrijvigheid en wegverkeer. Geef contouren van 
industrielawaai en wegverkeer voor de invullingsvarianten ‘maximale mogelijkheden voor geluid’ 

en voor de ‘maximale mogelijkheden voor verkeer’ op kaart, ook onder de grenswaarden. 

Zie paragraaf 5.8 

Geef aan hoe een adequaat geluidsniveau voor bestaande en nieuwe kwetsbare bestemmingen 
(zoals wonen en natuur) op of in de nabijheid van het bedrijventerrein zal worden geborgd. 

Zie paragraaf 4.4.3 en 
4.5 

De toekomstige bedrijvigheid kan hinder veroorzaken voor omwonenden (los van toetsing aan 
normen). Doordat het type bedrijvigheid en de daaraan verbonden hinderbronnen en tijdstippen 
nog onzeker zijn is het lastig een inschatting van de toekomstige hinder te maken in het MER. 
De Commissie adviseert daarom in ieder geval op hoofdlijnen mogelijke hinder in beeld te 
brengen door: 

· bedrijfsactiviteiten in de avond-, nacht- en ochtenduren; 
· transportbewegingen (onderscheid naar verkeer in termen van motorvoertuigen per uur en 

specifiek zwaar vrachtverkeer) in de avond-, nacht- en ochtenduren; 
en in te gaan op mogelijke mitigerende maatregelen hiervoor. 

Zie paragraaf 3.5 en 
5.8. 

 

De bedrijven die zich 
zullen vestigen zijn 
nog niet bekend 

 

Externe veiligheid  

Ga in op het aspect (externe) veiligheid. Beschrijf hiertoe in het MER: 

· de risico’s voor omwonenden van de mogelijke typen risicovolle activiteiten die worden 

toegelaten; 
· de gevolgen voor het milieu bij vrijkomen van mogelijke gevaarlijke stoffen in water en 

bodem; 
· maatregelen (zoals zonering) ter beperking van deze risico’s. 

Zie paragraaf 5.9 

Voeg een kaart toe die inzicht biedt in de aanwezige bebouwing en de zonering van de geplande 
bebouwing en in de aantallen aanwezige personen op het terrein en in de omgeving ervan. 

Zie paragraaf 5.9 

Gezondheid  

Milieueffecten kunnen effecten hebben op de gezondheid van omwonenden, ook onder de norm 
kunnen gezondheidseffecten optreden. Daarom is van belang dat het MER inzicht geeft in de 
(cumulatie van de) invloedssfeer van bestaande en (mogelijk toekomstige) activiteiten. Het gaat 
hier om luchtkwaliteit, geur, geluid en externe veiligheid.  

Geef op basis van de hierboven genoemde gegevens aan hoeveel woningen en andere 
gevoelige bestemmingen binnen de diverse contouren voor NO2, PM10, geluid, geur en 
Plaatsgebonden Risico liggen in de inrichtings- en invullingsvarianten. Geef aan wat de 
mogelijkheden zijn om de omvang van 

blootstelling en daarmee de gezondheidseffecten te minimaliseren. 

Zie paragraaf 5.12 

Landschap en cultuurhistorie  

Beschrijf de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het studiegebied. 
Besteed hierbij specifiek aandacht aan de kernkwaliteiten van Nationaal Landschap de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, zoals die zijn vastgelegd in de verordening ruimte van de provincie. Ga 
tevens in op aanwezige of te verwachten archeologische waarden. 

Zie paragraaf 5.4 en 
5.5 
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Beschrijf de beleefde kwaliteit (herkenbaarheid en zichtbaarheid), de fysieke kwaliteit (het intact 
zijn van) en de inhoudelijke kwaliteit (wat vertelt het) van aanwezige waarden en de effecten van 
de varianten op deze kwaliteiten. Besteed aandacht aan bouwhoogte, kleur en verlichting. Ga 
hierbij uit van de invullingsvariant ‘maximale mogelijkheden mate van zichtbaarheid’. Illustreer 

deze variant met visualisaties vanaf recreatieve routes en vanaf de A27 in de huidige en de 
toekomstige situatie. 

Zie paragraaf 5.4 en 
4.3.1 

Bodem en water  

Beschrijf in het MER de toename van het oppervlak aan verharding en wat dit betekent voor het 
(grond)watersysteem en waterberging.  

Zie paragraaf 5.2 

Ga in op de zandbaan in de bodem van het plangebied, de mogelijkheid van toename van 
kweldruk bij vergraving en de randvoorwaarden, die dit aan de inrichting van het bedrijventerrein 
stelt.  

Zie paragraaf 5.2 

Beschrijf de effecten op de grondwaterhuishouding van de varianten aan de hand van de 
omvang van effecten en de beperkingen aan de inrichting die dit veroorzaakt.  

Zie paragraaf 5.2 

Geef aan welke maatregelen worden genomen en beschrijf 

de effecten van het gewijzigde waterbeheer. 

Zie paragraaf 5.2 en 
4.3.2 

Klimaatmitigatie  

Geef aan of er maatregelen worden genomen om de emissies van broeikasgassen te beperken 
en/of de energie-efficiency op het bedrijventerrein te optimaliseren. Ga in op mogelijkheden 
sturing voor functieschakeling, dit wil zeggen, de mogelijkheden om restenergie en restwarmte 
door te geven aan andere functies. 

Zie paragraaf 5.11 

5. Overig  

Uit het MER moet blijken over welke milieuaspecten onvoldoende informatie kan worden 
opgenomen door gebrek aan gegevens. Spits dit toe op milieuaspecten die in verdere 
besluitvorming een belangrijke rol spelen, zodat de consequenties van het tekort beoordeeld 
kunnen worden. Geef ook aan of dat wat ontbreekt op korte termijn kan worden ingevuld. 

Zie paragraaf 7.1 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling van de inrichtings- 
en invullingsvarianten. Presenteer de vergelijking bij voorkeur met behulp van tabellen, figuren 
en kaarten. Zorg ervoor dat: 

· het MER zo beknopt mogelijk is, onder andere door achtergrondgegevens niet in de 
hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen; 

· een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkortingen en een literatuurlijst zijn 
opgenomen; 

· recent, goed leesbaar kaartmateriaal is gebruikt, met duidelijke legenda. 

Zie paragraaf 4.1 en 
bijlagen 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en 
insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document 
leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de 
belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 

· de omvang en afbakening van het voornemen, de onderbouwing van het regionaal 
bedrijventerrein en van de locatie; 

· de belangrijkste effecten voor het milieu in de uitvoeringsfase en de gebruiksfase, de 
onzekerheden en leemten in kennis die daarbij aan de orde zijn; 

· de vergelijking van de varianten, de argumenten voor de selectie van het 
voorkeursalternatief en de rol die het MER daarbij heeft gespeeld. 

Zie samenvatting 

 

Tabel 64 Advies commissie m.e.r. 
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Bijlage 4 Rapportage ‘kreekherstel en 

waterberging Regionaal 
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1 Inleiding

1.1 AANLEIDING 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal Bedrijventerrein

(RBT) te ontwikkelen. De locatie voor het RBT ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein ‘Bruine

Kilhaven’(Fase I tot en met V) en de kern Werkendam en beslaat circa 45 ha bruto. Het gebied ligt in de

Oostwaard van de Biesbosch.

Vanwege de toename van het verhard oppervlak is het realiseren van waterberging noodzakelijk.

Aangezien het RBT bovenstrooms in het afwateringsgebied ligt, is water vasthouden een zinvolle

strategie. In december 2010 en januari 2011 is een wateratelier georganiseerd met betrekking tot het RBT

waaraan het Waterschap Rivierenland en gemeente Werkendam hebben deelgenomen. De uitkomst

hiervan is dat er mogelijkheden zijn om de waterberging te combineren met de realisatie van kreekherstel

in de Bruine Kil, waarbij de opgaves van waterschap en gemeente worden ingevuld. In de recent

opgestelde notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van de procedure van de milieueffectrapportage

die wordt doorlopen gekoppeld aan het opstellen van het bestemmingsplan voor het RBT, is deze optie

meegenomen in variant 1 ‘maximale uitgeefbaarheid door kreekherstel’.

1.2 DOELSTELLING

Vanwege de toename van het verhard oppervlak als gevolg van het RBT dient waterberging te worden

gerealiseerd. Het doel van deze rapportage is het vinden van een optimale invulling voor het kreekherstel

van de Bruine Kil en realisatie van voldoende waterberging voor het RBT, waarbij een goed functionerend

watersysteem blijft gehandhaafd.

Voor de waterberging is uitgegaan van bruto oppervlak van 45 ha voor het verhard terrein. De

doelstelling van kreekherstel sluit aan bij de ontwikkelingsvisie die vorig jaar is opgesteld voor de

Biesboschkreken in de Oostwaard.

1.3 AFBAKENING EN LEESWIJZER  

De ligging van het bedrijventerrein, de Bruine Kil en de potentieel geschikte percelen voor waterberging

en kreekherstel zijn weergegeven in Figuur 1. De locatie van het bedrijventerrein ligt in de directe

nabijheid van Natura 2000 gebied de Biesbosch. De twee zuidelijke geschikte percelen voor waterberging

en kreekherstel liggen binnen de begrenzing van N2000. In hoofdstuk 2 is de huidige situatie beschreven

en daarmee de randvoorwaarden die voortkomen uit het watersysteem, bodem en cultuurhistorie voor de

invulling van waterberging en kreekherstel.
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De uitgangspunten voor de invulling voor de waterberging zijn beschreven in paragraaf 3.1. De

hoeveelheden zijn grotendeels afkomstig van eerdere notities van het waterschap en de gemeente. In

paragraaf 3.2 is nader ingegaan op de (ecologische) doelstellingen voor kreekherstel, Kaderrichtlijn water

(verder: KRW) en ecologische verbindingszone (verder: EVZ). Deze invulling is gebaseerd op de eerder

opgestelde ontwikkelingsvisie.

Figuur 1 Ligging van het regionale bedrijven terrein

Op basis van de eisen en randvoorwaarden in hoofdstuk 2 en 3 is in hoofdstuk 4 een voorzet gegeven voor

het ontwerp van waterberging/kreekherstel. Hierbij zijn 2 varianten onderscheiden:

Maximum variant, met een volledige invulling van de waterberging in combinatie met kreekherstel.

Optimum variant, waarbij de helft van de waterberging wordt gecombineerd met kreekherstel.

Bij de Optimumvariant is gekozen voor een optimalisatie van de peilvakken, zodat meer percelen

beschikbaar zijn voor waterberging. Voor de aanpassingen van de peilvakken en de waterpeilen dient het

peilbesluit te worden aangepast. De optimumvariant is tot stand gekomen na overleg met gemeente

Werkendam en het Wterschap Rivierenland. Deze variant zal nog worden besproken met Staatsbosbeheer.
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2  Huidige situatie

2.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk is de huidige situatie van het RBT en de Bruine Kil beschreven. De Bruine Kil maakt

onderdeel uit van de Biesbosch. Het RBT en de Bruine Kil liggen in het Land van Altena in het

noordwesten van Brabant. Het gebied ligt in de polder Oostwaard tussen Werkendam, Nieuwendijk en

Hank. Aan de westzijde grenst het gebied aan het Steurgat, aan de noordzijde aan de bebouwing van

Werkendam, aan de oostzijde wordt de grens gevormd door de Bakkerskil.

De Bruine Kil is een oude Biesboschkreek, welke gevoed wordt door kwel en water afkomstig van de

landbouw in het omliggende gebied. Daarnaast vindt er ook afstroming plaats van regenwater van de

verharde terrein van het bestaande bedrijventerrein. De Bruine Kil heeft een tweedelig oeverkarakter. De

steile westoever grenst direct aan landbouwgronden, is voedselrijk en wordt intensief begraasd dan wel

gemaaid. Dit heeft tot gevolg dat deze oever lage natuurwaarden bezit. Aan de oostzijde is een bredere

bufferzone (variërend in breedte) behouden tussen de landbouwgronden en de kreek.

De zuidelijke percelen (ten oosten draepkilweg) zijn van Staatsbosbeheer. Op deze percelen is bos

aanwezig met voornamelijk wilgen en populier. De percelen ten westen van de Draepkilweg zijn in

eigendom van de gemeente en een particulier en bestaan uit grasland met struweel. De watergangen zijn

grotendeels in beheer en eigendom van het Waterschap Rivierenland. In het rest van het gebied zijn

boomgaarden en landbouwgronden aanwezig.

2.2 WATER 

Oppervlaktewater

Het oppervlaktewatersysteem van de polder bestaat uit een netwerk van sloten en greppels en enkele

oude kreekrestanten, waaronder de Bruine Kil en de Bakkerskil. In de Bruine Kil kan water ingelaten

worden vanuit het Steurgat. Dit water wordt ingelaten voor de landbouw en om de watergangen op peil

te houden. Via een watergang langs de Draepkilweg en via de noordzijde langs het bedrijventerrein,

wordt het ingelaten water naar de Bruine Kil geleidt. In het verleden kon wateroverlast optreden in de

watergangen vanaf de inlaat, wanneer de inlaat openstaat in combinatie met veel neerslag. De inlaat is

inmiddels geautomatiseerd als maatregel uit het waterplan, om wateroverlast te voorkomen (combinatie

veel neerslag met open staan van de inlaat). Dit knelpunt is met het automatiseren van de inlaat opgelost.

Bij de monding van de Bruine Kil is een gemaal aanwezig. Daarnaast wordt het watersysteem van de

Bruine Kil gevoed door hemelwater afkomstig van het bestaande bedrijventerrein. Het bedrijventerrein

Bruine Kilhaven is voorzien van een verbeterd gescheiden rioolstelsel.
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Figuur 2: peilgebieden en locatie stuwen,

Ten behoeve van het agrarisch gebruik van de polders wordt door het waterschap actief peilbeheer

toegepast. Het waterschap hanteert zomer en winterpeilen (zie Figuur 2). In de winter worden de peilen

laag gehouden om wateroverlast te voorkomen. In de zomer worden de peilen door inlaat van water juist

verhoogd om de watervoorziening voor de landbouwgewassen te kunnen garanderen.

Het peil in de zuidelijke percelen van Staatsbosbeheer (ten oosten Draepkilweg) ligt grotendeels in het

peilgebied van de gehele Bruine Kil met een winterpeil van 1,1 m NAP en een zomerpeil van 0,8 m NAP.

Een klein deel ligt in een ander peilgebied met een winterpeil van op 0,9 m NAP en een zomerpeil van

0,5 m NAP.

Het huidige bedrijventerrein ligt in een peilgebied met een winterpeil van 0,35 m NAP en een zomerpeil

van 0,30 m NAP. Dit is het peilvak waar ook het water vanuit het Steurgat wordt ingelaten. Het

toekomstige RBT is geprojecteerd in een peilvak met een winterpeil van 0,45 m NAP en een zomerpeil

van 0,35 m NAP.
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Over het algemeen is de stroomsnelheid zeer laag, zodat van zwak stromend tot stagnant water sprake is.

In de kreek zelf zijn geen stuwen aanwezig. Peilgebieden worden gehandhaafd door stuwen in

zijwatergangen.

Grondwater

Het grondwater in het freatische pakket wordt beïnvloedt door diepe ontwatering in slotenstelsels en

drainage in het landbouwgebied. Ter plaatse van de percelen voor kreekherstel is grondwatertrap VI

aanwezig. Meer naar het noorden, ter plaatse van het toekomstig bedrijventerrein is grondwatertrap IV en

VII aanwezig. In onderstaande tabel is de betekenis van de grondwatertrappen aangegeven.

 I II III IV V VI VII 

Gemiddeld 

hoogste 

grondwater

stand 

(GHG) 

- - < 40 cm 

beneden 

maaiveld 

> 40 cm 

beneden 

maaiveld 

< 40 cm 

beneden 

maaiveld 

40-80 cm 

beneden 

maaiveld 

>80 cm 

beneden 

maaiveld 

gemiddeld 

laagste 

grondwater

stand GLG 

< 50 cm 

beneden 

maaiveld 

50-80 cm 

beneden 

maaiveld 

80-120 

cm 

beneden 

maaiveld

80-120 

cm 

beneden 

maaiveld

> 120 cm 

beneden 

maaiveld 

>120 cm 

beneden 

maaiveld 

>120 cm 

beneden 

maaiveld 

Tabel 1: Betekenis grondwatertrappen

Met name in de Bruine Kil is een kwelstroom aanwezig. Dit verklaart ook de bruine kleur van het water en

de herkomst van de naam van deze kreek. Het is met name ondiepe kwel, afkomstig vanuit het Steurgat.

Het Steurgat heeft een hoger peil van waaruit infiltratie plaatsvindt richting de Bruine Kil.

2.3 BODEM

Bodemopbouw

Op de bodemkaart van Nederland is het gehele gebied aangewezen als Kalkrijke poldervaaggrond,

bestaande uit zware zavel. De Biesbosch, met inbegrip van de kreken zoals de binnen dit project vallende

Bruine Kil, zijn door de provincie Noord Brabant aangewezen als aardkundig waardevol gebied. Dit

betekent dat er terughoudend moet worden omgegaan met ingrijpende afgravingen die het

oorspronkelijke patroon verstoren.

Bodemkwaliteit

In opdracht van de gemeente Werkendam is door Adcim een verkennend bodem onderzoek uitgevoerd

op de percelen ten westen en ten oosten van de Draepkilweg. Met het onderzoek is vastgesteld dat de

bodem ter plaatse verontreinigingen bevat. Hierdoor dient de te ontgraven grond lokaal verwerkt te

worden.

Bosgedeelte oostzijde Draepkilweg (westelijke helft tot watergang)

De bovengrond op de westelijke helft van het bos ten oosten van de Draepkilweg is in vier mengmonsters

onderzocht. De bovengrond bleek hierbij eenduidig van kwaliteit. Deze bovengrond is in deze 4 monsters

sterk verontreinigd met zink, mat met cadmium en licht met lood, kwik, koper cobalt, 10 PAK VROM,

minerale olie en PCB. Uitgaande van een oppervlak van 5 hectare is hier sprake van 25000 m3 sterk

verontreinigde grond.
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De diepere kleiige ondergrond van 1 tot ruimt 2 m –mv is matig verontreinigd met zink en licht met

cadmium, diverse andere zware metalen en met PCB en minerale olie. Deze grond is bij toetsing aan het

besluit strikt genomen niet toepasbaar.

Bosgedeelte oostzijde Draepkilweg (oostelijke helft vanaf watergang tot zuidoosthoek)

De bovengrond op de oostelijke helft van het bos ten oosten van de tussenliggende watergang is duidelijk

te onderscheiden in zware klei en dezelfde matig humeuze zwakzandige klei als die op het gehele

westelijke deel is aangetroffen. De zware klei blijkt slechts licht verontreinigd met cadmium en lood. De

overige bovengrond is matig verontreinigd met cadmium en licht met diverse metalen, PAK, olie en PCB.

Graslandgedeelte westzijde Draepkilweg

De bovengrond ter plaatse van dit deel is in 2 mengmonsters onderzocht en blijkt minimaal verontreinigd

met alleen cobalt. De ondiepe kleiige ondergrond tussen 0,5 en 1,5 m –mv is slechts een mengmonster

onderzocht en blijkt geheel schoon voor alle NEN 5740 parameters.

2.4 NATUUR 

Voor de Bruine Kil worden wat betreft EHS de natuurtypen “Beek en bron” voor de watergang

nagestreefd en “Haagbeuken en essenbossen” voor de aangewezen percelen langs de oevers. De percelen

van Staatsbosbeheer ten oosten van de Draepkilweg zijn aangewezen als ‘Haagbeuken en essenbos. De

percelen ten westen van de Draepkilweg maken geen onderdeel uit van de EHS. Voor het Natura 2000

gebied de Biesbosch zijn in het ontwerp aanwijzingsbesluit voor habitattypen en soorten

instandhoudingsdoelen geformuleerd (Ministerie van LNV, oktober 2009). De percelen van

Staatsbosbeheer ten oosten van de Draepkilweg behoren tot het N2000 gebied, maar zijn niet aangewezen

als habitattype Vochtige alluviale bossen. Voor deze percelen zijn geen habitattypen vastgesteld. De

percelen ten westen van de Draepkilweg behoren niet tot het N2000 gebied.

In de Bruine Kil komen de vissoorten bittervoorn, kleine modderkruiper en grote modderkruiper voor,

welke opgenomen zijn als habitatsoorten in de instandhoudingsdoelstellingen voor De Biesbosch. Langs

de Bruine Kil zijn geen beverburchten aanwezig. Ten behoeve van het RBT is een natuurtoets uitgevoerd,

waarin onderzocht is welke beschermde natuurwaarden voorkomen ter plaatse van het toekomstig RBT

en welke effecten mogelijk optreden op beschermde natuurwaarden. De percelen voor kreekherstel aan

weerszijden van de Draepkilweg zijn hierbij niet onderzocht.

2.5 CULTUURHISTORIE EN ARCHEOLOGIE 

Uit de historische kaart van 1905 valt op te maken dat de Bruine Kil veel breder was, doorliep tot, en in

verbinding stond met de Steurhaven (zie bijlage 3). Naast de Bruine kil was een dijk aanwezig. De

historische kaart van de situatie rond 1900 is weergeven in bijlage 2. In bijlage 5 is de historische kaart

geprojecteerd op de bestaande topografie en het ontwerp.

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord Brabant is de bosrand van het perceel

van Staatsbosbeheer en de Draepkilweg als historische geografische lijn aangegeven. De archeologische

verwachting van het plangebied is lastig op te stellen. Het landschap van de Groote Waard is afgedekt

door de Sint Elisabethsvloeden, zodat er aan het oppervlak geen archeologische sporen meer van voor

deze periode te vinden zijn. In het gebied is weinig onderzoek gedaan, zodat er weinig kennis van de

archeologische situatie is. Uit historisch onderzoek blijkt dat het gebied na de Sint Elisabethsvloeden

weinig andere activiteiten dan landbouw gekend heeft. In de afzettingen van na 1421 1424 (het

Merwededek) worden dan ook weinig archeologische resten verwacht.
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Resten uit de periodes vóór de overstromingen zullen gerelateerd zijn aan de loop van de oude

oeverwallen en de daaraan grenzende percelen. De exacte ligging van de oeverwallen is niet bekend.

Hoewel de kans op het aantreffen van archeologische resten laag wordt geacht, is door het gebrek aan

kennis over de ondergrond deze kans nergens uit te sluiten. De globale ligging van de stroomruggen is

bekend. De gemeente Werkendam heeft een archeologische beleidsadvieskaart waar deze stroomruggen

in zijn meegenomen.
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3 Opgave waterberging en 
kreekherstel

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de waterbergingsopgave van het RBT en de ecologische opgave

voor kreekherstel.

3.1 WATERBERGINGSOPGAVE  

Het RBT ligt ten zuiden van het bestaande bedrijven terrein “Bruine Kilhaven”. Het RBT heeft een bruto

oppervlak van circa 45 ha. Voor de toename van het verhard oppervlak is uitgegaan van de volgende

getallen:

8% openbaar verhard.

75% uitgeefbaar terrein, waarvan 90% verhard.

75% van de verharding wordt aangesloten op een verbeterd gescheiden riool, 25% wordt direct op de

watergangen afgekoppeld (daken grenzend aan water).

De uitgangspunten zijn afkomstig uit de memo van Waterschap Rivierenland dd. 23 februari 2012 en de

berekening van de waterbergingsopgave van de gemeente Werkendam.

Uitgangspunten voor de berekening van de bergingsopgave:

De maatgevende bui is: 52,3 mm in 960 min, Herhalingsfrequentie is: 1x per 10 jaar, met

opslagpercentage is: 10%.

De maximale afvoer naar het landelijk gebied bedraagt 1,50 l/sec/ha.

Binnen het peilbesluit is een maximale peilstijging van 30 centimeter toegestaan bij bui die eens in de 10

jaar (+10%) voorkomt, boven het zomerpeil.

In de berekening is rekening gehouden met 5 cm neerslag direct op het oppervlaktewater. Er blijft dan 0,25

m peilstijging beschikbaar voor de afstroming van het RBT. Op basis van bovenstaande uitgangspunten

komt dit neer op 13.246 m3. Uitgaand van 0,25 m peilstijging wordt het minimaal benodigd oppervlak

voor waterberging 52.984 m2.

Voor het realiseren van de waterberging door kreekherstel dient een bestaande sloot te worden gedempt.

De locatie van de te dempen sloot is weergegeven in figuur 3. Op basis van inmetingen is een principe

profiel opgesteld. De bestaande sloot heeft een inhoud van 2,25 m3 per strekkende meter. Het te dempen

traject heeft een lengte van 220 meter. Daarmee komt de te extra te compenseren berging op 495 m3. Het

betreft een droogvallende sloot, omdat de bodem boven het polderpeil ligt.
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Figuur 3 te dempen sloot

3.2 ECOLOGISCHE OPGAVEN 

De Bruine Kil is de meest westelijk kil in de Oostwaard en loopt licht slingerend van het Steurgat, bij de

polder Krijntjesweide tot aan Werkendam. De oostoever heeft grotendeels een natuurlijk karakter in

tegenstelling tot de westoever waar de landbouwgronden grenzen tot aan de oever. Langs de kreek liggen

enkele bos en struweel elementen.

Op de Bruine Kil liggen de volgende doelstellingen:

Kaderrichtlijn water/Kreekherstel

Ecologische verbindingszone (EVZ)

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Natura 2000

Kaderrichtlijn Water / Kreekherstel

In het stroomgebiedbeheerplan Rijndelta zijn de kreken aangeduid als één waterlichaam: Waterlichaam

‘sterk veranderd’, type R8 Zoet getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei. Voor de uitwerking van de

KRW wordt in Noord Brabant aangesloten bij de functie Kreekherstel uit het provinciaal Waterplan 2010

2015. De provincie en waterschappen hebben een gezamenlijk rapport opgesteld waarin zij streefbeelden

aangeven voor beken en kreken (Streefbeelden voor beken en kreken in Noord Brabant, 2002). Voor de

Bruine kil geldt het streefbeeld Verlaten polderkreek zoet en Polderkreek zoet. Dit komt neer op een licht

slingerende kreek met een open structuur (rietkragen en kruidvegetatie) of een dichte structuur (struweel

en bossen).

EVZ

De Bruine Kil is aangewezen als EVZ van het type moeraszone. Deze verbindingszone zorgt ervoor dat

soorten van het moeraslandschap zich vanuit kerngebied De Biesbosch kunnen verspreiden richting het

noorden.
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Figuur 4 Impressie van een moeraszone zoals bedoeld in het voorbeeldenboek Groene Schakels

De moeraszone vormt een natuurlijke overgang van de kreek naar de natte bossen aan de oostzijde van de

kreek. Een moeraszone bestaat uit een corridor langs een waterloop of kreek, aangevuld met stapstenen.

De corridor bestaat uit een minimaal 5 tot 10 meter brede natuurvriendelijk ingerichte oeverzone, begroeid

met riet, lisdodde en andere oeverplanten. Verspreid bestaan delen van deze oeverzone (ongeveer 20%

van de oeverlengte) uit opgaande begroeiing in de vorm van inheemse bomen en struiken. Stapstenen bij

een dergelijke verbindingszone kunnen bestaan uit verschillende natuurtypen, namelijk rietvegetaties,

open water, nat grasland en verspreid struweel of bos. Door bij de inrichting van de stapstenen te variëren

tussen deze typen kan een extra stimulans gegeven worden aan de verrijking van de biodiversiteit.

Doelsoorten

Een EVZ van het type moeraszone vormt een verbindingszone voor rietvogels, zoals de blauwborst,

rietzanger en kleine karekiet. Zoogdieren die migreren door een moeraszone zijn soorten als de

waterspitsmuis, noordse woelmuis, en meervleermuis. Daarnaast profiteren amfibieën, libellen en

kokerjuffers van dit type. Moeraszones dragen bovendien bij aan het creëren van een aaneengesloten

netwerk van voor de otter geschikte leefgebieden, wat kansen biedt voor de herintroductie van deze

bijzondere soort in de toekomst. De kreek zelf dient geschikt te zijn als paaiplaats en moet visoptrekbaar

zijn voor soorten als paling en grote modderkruiper. (Ontwikkelingsvisie Biesboschkreken, ARCADIS,

2011).

Tabel 2 Doelsoorten

EVZ Doelsoort Motivatie

Bruine Kil Waterspitsmuis Door het inrichten van natuurvriendelijke rietoevers en 

verbetering van de waterkwaliteit kan geschikt 

leefgebied voor de waterspitsmuis ontstaan.

Aal Migrerende soort, doelsoort van vismigratieplan. 

Grote modderkruiper Kwam van oorsprong in grote aantallen in de 

Biesboschkreken voor. Soort is in aantallen sterk 

achteruit gegaan maar wordt sinds enkele jaren weer 

in kleine aantallen aangetroffen in de Bruine Kil. 

Een verdere optimalisatie van de oevers door 

natuurlijk beheer en verbetering in waterkwaliteit kan 

ervoor zorgen dat de grote modderkruiper weer in 

hoge aantallen voor gaat komen in deze kreek. 

De streefbeelden komen neer op een licht slingerende kreek met of een open structuur (rietkragen of

kruidvegetatie) of een dichte structuur (struweel en bossen).
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EHS/N2000

De opgave voor de herinrichting is dat de wezenlijke waarden en kenmerken van de EHS niet mogen

verslechteren of in het meest gunstige geval zelfs verbeteren. Voor Natura 2000 gebeiden geldt dat in het

slechtste geval geen effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zijn voorzien en dat in het meest

gunstige geval de herinrichting leidt tot leefgebieden voor soorten waarvoor een

instandhoudingsdoelstelling geldt

3.3 UITGANGSPUNTEN EN WENSEN 

Uitgangspunten opgave waterberging

Realisatie van 13.246 m3 waterberging.

Maximaal 0,3 m peilstijging bij T=10 +10% (dit is een bui die theoretisch eens in de 10 jaar voorkomt,

met een opslag van 10% in verband met de te verwachten klimaatverandering.).

Goed functionerend watersysteem op het RBT met een watersysteem gericht op waterafvoer naar de

Bruine Kil.

Het RBT heeft geen negatief effect op haar omgeving, de ontwikkeling is (grond)waterneutraal.

De afvoer is niet groter dan 1,5 l/s/ha.

Bestaand oppervlaktewater mag niet worden meegerekend bij de invulling van waterberging, te

dempen oppervlaktewater moet worden gecompenseerd.

Uitgangspunten ecologische opgave

Open water met diepe en ondiepe delen, afwisselende oevers met schuilmogelijkheden (Leefgebied:

grote Modderkruiper en andere vissoorten).

Een aaneengesloten oeverlengte bestaat uit opgaande natuurlijke beplanting direct langs het water, het

overig deel bestaat uit riet en biezenoevers en ruigte (leefgebied waterspitsmuis en grote

modderkruiper).

Brede ondiepe zone met water en oevervegetatie (bedekking van circa 50%) (leefgebied waterspitsmuis

en grote modderkruiper).

Lintvorming moerasgebied met overjarig riet (leefgebied waterspitsmuis, grote modderkruiper).

Het riet dient een minimale waterdiepte van circa 10 cm tot maximaal 50 cm te hebben bij winterpeil. Bij

zomerpeil mag de waterdiepte 10 cm zakken onder de bodem van de watergang.

Beschoeiing dient verwijderd te worden. Hierbij geldt dat de oever een aangepast talud krijgt,

afhankelijk van het bodemtype.

Afwaterings en aanvoerfunctie van landbouwwater dient behouden te blijven.

Gemiddelde waterdiepte in de geul is >1 m.

Zomerpeil betreft 0,8 m NAP, winterpeil is 1,1 m NAP, ter plaatse van de kreek.

Minimaal percentage asymmetrische oevers is >50% van de oever. Dit betekent meer steile oevers in de

buitenbochten en flauwe oevers in de binnenbochten.

Overige uitgangspunten

Behoud of compensatie van aanwezige wandelpaden.

De af te graven grond van Bosgedeelte oostzijde Draepkilweg (westelijke helft tot watergang) is sterk

verontreinigd en dient op het perceel te worden verwerkt. De overige grond is toepasbaar.

De Bruine Kil mogelijk doortrekken tot Draepkilweg. Er bestaat dat een mogelijkheid om direct water

in te laten in de Bruine Kil en niet meer via het bestaande bedrijventerrein om te leiden.

Behoud van bestaande drooglegging, af en aanvoercapaciteit voor de landbouw.

Aansluiten van het ontwerp bij de historische situatie en de cultuurhistorische elementen.

Onderhoud van het watersysteem op het RBT en de Bruine Kil is kosteneffectief en uitvoerbaar.
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De waterkwaliteit mag als gevolg van de ontwikkeling niet verslechteren en moet voldoen aan de

waterkwaliteitseisen.
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4 Ontwerp waterberging en 
kreekherstel

4.1 INLEIDING 

In voorgaande hoofdstukken is de huidige situatie van het gebied beschreven. Er is ingegaan op de

doelstellingen die zijn gesteld voor de waterberging voor het RBT en de ecologische doelstellingen voor

het kreekherstel. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen vertaald naar een concreet ontwerp.

Voor de realisatie van de bergingsopgave zijn een aantal percelen geselecteerd. De percelen zijn

geselecteerd op basis van eigendom. De percelen zijn gelegen ten zuiden van Werkendam en het RBT. De

twee percelen ten oosten van de Draepkilweg liggen aan het einde van de Bruine kil. De beide percelen ten

westen van de Draepkilweg liggen aan de zuidzijde van het bestaand bedrijventerrein. Hier ligt ook de

inlaat vanuit het Steurgat. Hiervandaan stroomt het ingelaten water via het bestaande bedrijventerrein en

het RBT naar de Bruine kil. Het regenwater stroomt in de toekomstige situatie vanuit het RBT via de

dezelfde watergang langs de beide zuidelijke percelen (ten oosten van de Draepkilweg) naar de Bruine Kil.

4.2 ONDERBOUWING ONTWERP 

De percelen die beschikbaar zijn voor waterberging hebben een totaal lengte van circa 1300 meter, dit

betreft de percelen aan weerszijden van de Draepkilweg. De hoeveelheid waterberging die moet worden

gerealiseerd is in samenspraak tussen de gemeente en het waterschap bepaald. De hoeveelheid benodigde

berging is bepaald op 13.246 m³. Uitgaand van 0,25 m peilstijging (zie hoofdstuk 2) wordt het minimaal

benodigd oppervlak 52.984 m2 voor waterberging.

Langs de kreken ontbreekt het voornamelijk aan moeras dan wel rietvegetatie en verruigde rietlanden. In

dit ontwerp wordt voornamelijk ingezet op deze ontbrekende habitateisen. Ten behoeve van de

ecologische doelstellingen wordt de waterberging grotendeels ingevuld door rietmoeras en open water.

Het rietmoeras wordt afgegraven tot 0,1 m onder het winterpeil (zie dwarsprofiel in bijlage 3 en 4). Door

onder het waterpeil af te graven, ontwikkelt zich minder snel ruigte en wilgenopslag en wordt met name

de ontwikkeling van biezen en riet bevorderd. Het rietmoeras heeft met name een functie voor rietvogels

en waterspitsmuis. Het rietmoeras is gedurende het hele jaar watervoerend, waardoor dit kan worden

meegerekend bij de inzet voor waterberging.

Het open water wordt aangelegd ten behoeve van de verschillende vissoorten, waaronder de grote

modderkruiper. Het open water bestaat uit diepere delen van minimaal 1,0 m, maar ook ondiepe delen die

dienen als paaiplaatsen. De oeverzones bestaan uit een afwisseling van steile en flauwe oevers met met

water en oevervegetatie (bedekking van circa 50%). Het open water wordt aangelegd in de vorm van een

krekenstelsel. Het sluit hiermee aan op de historische situatie, waarbij de Bruine Kil doorliep tot aan het
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Steurgat. Het open water en de rietmoerassen zijn geprojecteerd binnen de historische begrenzingen van

de oude kreek (zie bijlage 5). De aanleg van open water in de vorm van een kreek heeft als voordeel dat er

meer doorspoeling wordt gecreëerd dan bij een geïsoleerd open water.

De diepere kreek zorgt voor de permanente aanwezigheid van dieper water en draagt zo bij aan de

diversiteit binnen het ecosysteem. De diepere kreek krijgt een licht slingerend karakter binnen een bredere

moeraszone. Vanuit de moeraszone gaat het gebied over in een Haagbeuken essenbos en sluit daarbij aan

op de doelstellingen van zowel de EHS als Natura 2000. De kreek volgt waar mogelijk het oorspronkelijke

tracé zoals rond 1900 (zie bijlage 2). Het diepe deel van de kreek loopt door tot de Draepkilweg, waardoor

waterinlaat direct op de Bruine kil kan plaatsvinden.

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven heeft een verkennend milieukundig bodemonderzoek plaatsgevonden.

Hieruit blijkt dat de af te graven grond van het bosgedeelte oostzijde Draepkilweg (westelijke helft tot

watergang) sterk verontreinigd is en dient daarom op het perceel te worden verwerkt. In het ontwerp is

ervoor gekozen om de uitkomende grond op het perceel te verweken in de vorm van een kade. Deze kade

wordt aangelegd op de grens met het toekomstige bedrijventerrein en de aanwezige landbouwgronden.

Deze kade ligt hiermee grotendeels op dezelfde locatie als de kade in de historische situatie, toen de

Bruine Kil nog in verbinding stond met het Steurgat.

Ten aanzien van de waterkwaliteit wordt voor het RBT ingestoken op de aanleg van een Verbeterd

Gescheiden Rioolstelsel. Hierbij wordt de first flush van wegen en verhard terreinoppervlak afgevoerd

naar de rioolwaterzuivering. Daken kunnen direct worden afgekoppeld op het open water. Door de

aanleg van de natuurvriendelijke zones en rietmoeras wordt een natuurlijke zuivering gecreëerd van het

inlaat water van het Steurgat en het afstromend hemelwater van het bedrijventerrein.

In onderstaand figuur is de oppervlakte van de beschikbare percelen aangegeven. In figuur 6 is

maaiveldhoogte ter plaatse van de percelen aangegeven. Perceel 2, 3 en 4 zijn in eigendom van

Staatsbosbeheer. Perceel 5 is in particulier bezit en is ingericht als compensatie voor bedrijven aan de

noordzijde. Hier liggen mogelijkheden voor extra waterberging en natuur. Perceel 1 is in eigendom van de

gemeente. De watergangen zijn in beheer en deels in eigendom van het waterschap Rivierenland. In tabel

3 is per perceel aangegeven wat de gemiddelde maaiveldhoogte is.
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Figuur 5 Locatie van de percelen en indicatieve oppervlakte in vierkante meters

Figuur 6: Maaiveldhoogte

Perceel nummer  Gemiddelde maaiveldhoogte (AHN1) in cm + NAP.  

1 109

2 45

3 68

4 57

5 77

Tabel 3 Gemiddelde maaiveldhoogte per perceel
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4.2.1 MAXIMUM VARIANT  

Eerst is de maximum variant ontwikkeld waarbij de volledige bergingsopgave voor het RBT wordt

ingevuld op perceel 2, 3 en 4 uitgaande van het bestaande peilbesluit. De diepere kreek krijgt een licht

slingerend karakter binnen een bredere moeraszone. Vanuit de moeraszone gaat het gebied over in een

Haagbeuken essenbos. De kreek volgt waar mogelijk het oorspronkelijke tracé zoals rond 1900 (zie bijlage

5). Het diepe deel van de kreek loopt door tot de Draepkilweg, waardoor waterinlaat direct op de Bruine

kil kan plaatsvinden. De uitkomende grond van perceel 3 is niet verontreinigd en kan op andere percelen

worden toegepast.

De uitkomende grond van perceel 2 en 4 is verontreinigd en moet op de percelen worden hergebruikt.

Hiertoe wordt aan de noordzijde een kade aangelegd. De moeraszone wordt afgegraven tot 0,1 m beneden

winterpeil. Omdat de volledige waterbergingsopgave wordt ingevuld door het graven van moeraszones

en diepere water komt er veel grond vrij. Dit resulteert in een grondwal/kade van 5,0 meter hoog (zie

bijlage 3). De kade/grondwal heeft een bovenbreedte van 5 tot 10 meter.

Perceel 1 en 5 kunnen aanvullend ook worden ingericht en dragen daarmee bij aan het kreekherstel en de

ecologische verbinding naar het Steurgat. Omdat de percelen 1 en 5 in een ander peilgebied liggen kunnen

deze percelen niet bijdragen aan de waterberging voor het RBT. Op de tekening in bijlage 3 is een voorzet

gegeven voor de inrichting van perceel 1 en 5.

De oppervlakte van moeraszone en open water gezamenlijk bedraagt in het ontwerp 5,3 ha op perceel 2, 3

en 4. Dit is exclusief het al aanwezige oppervlaktewater op de 3 percelen. Op perceel 1 en 5, ten westen

van de Draepkilweg is nog eens 1,7 ha Moeras en open water ingetekend.

4.2.2 OPTIMUM VARIANT 

De maximum variant is besproken met het waterschap Rivierenland en de gemeente Werkendam. Hieruit

kwam direct naar voren dat het aanleggen van een 5,0 m hoge kade/grondwal niet reëel is. Dit heeft een

grote impact op de omgeving. Daarnaast moet ook een deel van de waterberging op het bedrijventerrein

worden gerealiseerd. Het creëren van open water op het bedrijventerrein is nodig voor ontwatering,

afvoer van het bestaande bedrijventerrein, afvoer van toekomstig dakwater, bluswatervoorziening en

afscherming. Wel blijkt uit de verkenning van de maximum variant dat het combineren van kreekherstel

en waterberging mogelijk is, met een gesloten grondbalans.

In overleg is gekomen tot een optimum variant. Hierbij is de hoogte van de kade beperkt tot een hoogte

van 2,0 meter. Dit sluit aan bij de hoogte van de historische kade en de hoogte van kades in de omgeving.

In de optimum variant is uitgegaan van een verdeling van 50% van de waterbergingsopgave op het RBT

en 50 % van de waterbergingsopgave als kreekherstel. Uitgaand van 0,25 m peilstijging (zie hoofdstuk 2)

wordt het minimaal benodigd oppervlak 26.492m2 voor waterberging in combinatie met kreekherstel. Bij

de verdere uitwerking van de invulling van het RBT is een verdere optimalisatie mogelijk van de

verdeling van de benodigde waterberging over het RBT en het kreekherstel. Er is meer dan 50% van de

waterbergingsopgave te realiseren in combinatie met kreekherstel, maar dit is afhankelijk van de minimale

benodigde oppervlakte voor water op het RBT.

Op de ontwerpschets in bijlage 4 is de optimum variant uitgewerkt. De insteek van het ontwerp is gelijk

aan de maximum variant. De diepere kreek krijgt een licht slingerend karakter binnen een bredere

moeraszone. Vanuit de moeraszone gaat het gebied over in een Haagbeuken essenbos. De kreek volgt

waar mogelijk het oorspronkelijke tracé zoals rond 1900 (zie bijlage 5). Het diepe deel van de kreek loopt
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door tot de Draepkilweg, waardoor waterinlaat direct op de Bruine kil kan plaatsvinden. Omdat de

waterbergingsopgave kleiner is, resulteert dit in een kleinere oppervlakte voor moeraszone. Het open

water deel is gelijk gebleven om voldoende doorstroming te houden. Indien gewenst kan in overleg met

Staatsbosbeheer en het waterschap gekozen worden voor een grotere oppervlakte aan moeraszone voor de

ecologische doelstelling, maar dit is voor de invulling van waterberging niet noodzakelijk. De oppervlakte

van moeraszone en open water gezamenlijk bedraagt in het ontwerp 3,4 ha op perceel 2, 3 en 4. Dit is

exclusief de oppervlakte van het al aanwezige oppervlaktewater. Op perceel 1 en 5, ten westen van de

Draepkilweg is nog eens 1,7 ha Moeras en open water ingetekend.

In de optimum variant is ook gekeken naar een optimalisatie van het watersysteem. Door de aanleg van

RBT is het mogelijk om het peilgebied van de Bruine Kilhaven en het peilgebied van het RBT samen te

voegen. Toekomstig bedrijventerrein. De stuw ten zuiden van de Draepkilweg kan dan worden

verwijderd. Voordeel hiervan is dat de aanleg van de moeraszone en openwater op de percelen 1 en 5

meegerekend mogen worden bij de invulling van de waterberging. Het peilverschil tussen beide

peilgebieden bedraagt maar 0,05 meter in de zomer en 0,10 meter in de winter. Voor het aanpassen van de

peilgebieden en peilen dient wel het peilbesluit te worden aangepast en moet er overeenstemming zijn

met de bedrijfsvoering van de aanwezige boomteelt.

De optimumvariant leidt op de lange termijn tot een verbetering van instandhoudingsdoelstellingen voor

N2000. De invulling met open water en moeraszone is een verbetering voor de habitatrichtlijnsoorten

zoals bittervoorn, grote modderkruiper en kleine modderkruiper. De invulling met moeraszones met

rietvegetatie geeft mogelijkheden voor broedvogels van rietvegetaties

De uitkomende grond van perceel 2 en 4 is verontreinigd en moet op de percelen worden hergebruikt.

Hiertoe wordt aan de noordzijde een kade aangelegd van 2,0 meter hoog. De moeraszone wordt

afgegraven tot 0,1 m beneden winterpeil. De uitkomende grond van perceel 1, 3 en 5 kan op andere

percelen worden toegepast bijvoorbeeld voor ophoging van het toekomstig bedrijventerrein.

De bestaande wandelpaden blijven behouden of komen terug in de nieuwe situatie. Door gebruik van

enkele bruggetjes in de nieuwe situatie kan er een interessant uitloopgebied ontstaan. Het is wel van

belang dat dit niet conflicteert met doelstellingen die gesteld zijn met Natura 2000 of EHS: afname van

soorten is mogelijk door verstoring

4.2.3 FASERING

In de eerste fase van het RBT zal ongeveer de helft van de totale oppervlakte worden ontwikkeld. Een

volledige realisatie van de bergingscompensatie is daarom nog niet nodig. Een mogelijke logische fasering

is om als eerste de percelen 2, 3 en 4 in te richten conform de optimumvariant, omdat hiervoor alleen

percelen van Staatsbosbeheer nodig zijn, het direct bijdraagt aan kreekherstel en er geen peilbesluit hoeft

te worden aangepast. In een later stadium kan dan perceel 1 en 5 worden ingericht.
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Bijlage 1 Maaiveldhoogte
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Bijlage 2 Historische situatie
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Bijlage 3 Ontwerp kreekherstel en 
waterberging, maximum 
variant
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Bijlage 4 Ontwerp Kreekherstel en 
waterberging, optimum 
variant
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Bijlage 5 Ontwerp Kreekherstel en 
historische situatie
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Bijlage 5 Verkeersheet 

Bijlage 5.1 – Toelichting Tabblad invoer/uitgangspunten Werkendam 

Voor de bepaling van intensiteiten is gebruik gemaakt van een verkeersheet. In deze bijlage wordt bondig 

de opbouw, de werking en de uitkomsten van deze rekensheet toegelicht. De opbouw en invulling van de 

sheet is samen met de Gemeente Werkendam samengesteld en gecontroleerd. Na deze toelichting zijn de 

invoer Tabbladen en uitvoer tabellen opgenomen. 

 

Werking: 

In algemene zin is op basis van telcijfers en uitgangspunten voor de belangrijkste wegvakken een 

voorspelling gemaakt van de wegvak-intensiteiten. Er is geen gebruik gemaakt van een verkeersmodel 

omdat deze niet beschikbaar is. Een verkeersmodel is hier ook niet noodzakelijk omdat er in de komende 

jaren geen grootschalige wijzigingen in de routekeuze van verkeer zullen optreden. De enige 

verkeerskundige effecten die verwacht worden zijn de autonome groei en de vastgestelde ontwikkelingen 

in Werkendam. Deze zullen leiden tot hogere intensiteiten, maar geen verschuivingen in routekeuzes. 

 

Op basis van algemene Kentallen (CROW) zijn voor ontwikkelingen (zowel autonome als plan) de 

verkeersbelasting bepaald. De sheet is opgebouwd uit onderstaande stappen: 

§ Invoer en uitgangspunten Werkendam. 

§ Invoer en uitgangspunten RBT. 

§ Invoer Telgegevens. 

§ Uitvoer tabellen en intensiteiten. 

 

Invoer Werkendam – Dit Tabblad bevat gegevens als: 

§ Autonome groei. 

§ Historische groei. 

§ Verdelingen verkeer dag-avond-nacht (t.b.v. Lucht en Geluid). 

§ Verdelingen verkeer licht-middel-zwaar (t.b.v. Lucht en Geluid). 

§ Autonome ontwikkelingen: 

− woningbouw schil noordoost Werkendam. 

− Uitbereiding Bruine Kilhaven V. 

 

Invoer RBT – Dit Tabblad bevat gegevens als: 

§ Grootte RBT in 2024 en 2034 (20 hectare en 40 hectare). 

§ Verhouding bruto/netto oppervlak bedrijventerreinen. 

§ Functies RBT (100% Gemengd terrein). 

§ Kentallen bedrijventerreinen CROW/ASVV. 

§ Herkomst/Bestemmingen verkeer van/naar het RBT. 

§ Gebruik verbinding tussen Bruine Kilhaven en het RBT. 

 

Invoer Telgegevens – Dit Tabblad bevat gegevens als: 

§ Intensiteitsgegevens op 17 wegvakken (zichtjaar 2012 en 2005). 

 

Uitvoer tabellen en intensiteiten -  Dit Tabblad bevat gegevens als: 

§ Overzichtstabellen met intensiteiten huidige situatie 2012 

§ Overzichtstabellen met intensiteiten 2024 autonoom en plan 

§ Overzichtstabellen met intensiteiten 2034 autonoom en plan 
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Afbakening verkeer bij de A27: 

Van al het verkeer op de Dijkgraaf den Dekkerweg heeft verreweg het grootste deel een relatie met de 

A27. Een klein deel zal de A27 kruisen in de richting van Sleeuwijk en Uppel. 

 

 Schatting omvang Intensiteit huidig Toename tgv RBT 2034 

A27 richting Gorinchem (noorden) 64% 102.000 mvt etmaal 3100 mvt etmaal 

A27 richting Breda (zuiden) 32% 92.000 mvt etmaal 1550 mvt etmaal 

Richting Sleeuwijk 3% 12.000 mvt etmaal 150 mvt etmaal 

Richting Uppel 1% 2.300 mvt etmaal 50 mvt etmaal 

 

De totale toename van verkeer op de Dijkgraaf den Dekkerweg (rondom de aansluiting met de A12) door 

het RBT is in 2034 circa 4.850 motorvoertuigen (mvt) per werkdag. Slechts een klein percentage hiervan zal 

over de snelweg heen gaan richting Sleeuwijk of Uppel. De toename van verkeer ten opzichte van de 

huidige belasting op de Rijkstraatweg (richting Sleeuwijk) en de Provinciale weg Noord (richting Uppel) is 

zeer gering. 
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Bijlage 5.2 – Tabblad invoer/uitgangspunten Werkendam 
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Bijlage 5.3 – Tabblad invoer/uitgangspunten RBT 
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Bijlage 5.4 – Invoer telgegevens 

 

Bron achtergrondfiguur: Google Maps  

NR Weg Van Tot Richting

Telpunt / 

Richting

MVT 

Ochtendspits 2 

MVT Avondspits 

2 uur
MVT Werkdag MVT Weekdag Jaar van tellen

1 Dijkgraaf den Dekkerweg a Tol Zandsteeg O-W 2 1048 1538 8112 7100 2005

b Zandsteeg Tol W-O 1 1162 1365 8085 7023 2005

a+b Doorsnede B23 2210 2903 16197 14123 2005

2 Dijkgraaf den Dekkerweg a Zandsteeg Grotewaardweg O-W 1 1435 1535 8827 7618 2012

b Grotewaardweg Zandsteeg W-O 2 1259 1731 8855 7608 2012

a+b Doorsnede W25 2694 3266 17682 15226 2012

3 Dijkgraaf den Dekkerweg a Grotewaardweg Bolstrastraat O-W 2 926 574 5076 4201 2012

b Bolstrastraat Grotewaardweg W-O 1 506 1202 5189 4316 2012

a+b Doorsnede W6 1432 1776 10265 8517 2012

4 Dijkgraaf den Dekkerweg a Bolstrastraat Vierlinghstraat O-W 1 565 440 3042 2903 2012

b Vierlinghstraat Bolstrastraat W-O 2 444 697 3129 2990 2012

a+b Doorsnede W6a 1009 1137 6171 5893 2012

5 Bandijk a Biesboschhaven Zuid Steurgat N-Z 2 193 470 1830 1609 2012

b Steurgat Biesboschhaven Zuid Z-N 1 340 278 1779 1563 2012

a+b Doorsnede W1 533 748 3609 3172 2012

6 Bandijk a Steurgat Beverstraat N-Z 2 146 123 795 886 2012

b Beverstraat Steurgat Z-N 1 81 222 825 808 2012

a+b Doorsnede B1 227 345 1620 1694 2012

7 Bandijk a Van Randwijklaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 2 575 501 3479 3099 2007

b Dijkgraaf den Dekkerweg Van Randwijklaan Z-N 1 401 755 3522 3129 2007

a+b Doorsnede W5 976 1256 7001 6228 2007

8 Grotewaardweg a Dijkgraaf den Dekkerweg RBT N-Z 2 69 116 566 544 2012

b RBT Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 1 119 132 675 631 2012

a+b Doorsnede W26 188 248 1241 1175 2012

9 Grotewaardweg a RBT Weeresteinweg N-Z PM 50 80 337 307 2012

b Weeresteinweg RBT Z-N PM 100 100 337 307 2012

a+b Doorsnede PM 150 180 674 614 2012

10 Grotewaardweg a Weeresteinweg Heimansgatweg N-Z PM 50 70 305 275 2012

b Heimansgatweg Weeresteinweg Z-N PM 100 80 305 275 2012

a+b Doorsnede PM 150 150 610 550 2012

11 Borcharenweg a Sportlaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 2 800 610 4668 4270 2012

b Dijkgraaf den Dekkerweg Sportlaan Z-N 1 461 1054 4716 4329 2012

a+b Doorsnede W7 1261 1664 9384 8599 2012

12 Sportlaan a Borcharenweg Werkina O-W 2 479 962 4668 4232 2012

b Werkina Borcharenweg W-O 1 682 612 4460 4031 2012

a+b Doorsnede W27 1161 1574 9128 8263 2012

13 Lange Wiep a Monnikenhoef Schans N-Z 1 274 170 1423 1380 2012

b Schans Monnikenhoef Z-N 2 116 286 1358 1323 2012

a+b Doorsnede W37 390 456 2781 2703 2012

14 Bolstrastraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leeghwaterstraat N-Z 2 197 672 2568 2175 2012

b Leeghwaterstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 1 626 274 2597 2199 2012

a+b Doorsnede W24 823 946 5165 4374 2012

15 Vierlinghstraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leemansstraat N-Z 1 243 181 1400 1211 2012

b Leemansstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 2 122 329 1328 1149 2012

a+b Doorsnede W21 365 510 2728 2360 2012

16 RBT a Grotewaardweg RBT O-W NVT 0 0 0 0 2012

b RBT Grotewaardweg W-O NVT 0 0 0 0 2012

a+b Doorsnede NVT 0 0 0 0 2012

17 RBT a Bruine Kilhaven RBT N-Z NVT 0 0 0 0 2012

b RBT Bruine Kilhaven Z-N NVT 0 0 0 0 2012

a+b Doorsnede NVT 0 0 0 0 2012

1
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Bijlage 5.5 – Uitvoer intensiteitsgegevens 

 

 
Bron achtergrondfiguur: Google Maps 

Intensiteiten 2012

NR Weg Van Tot Richting

MVT Drukste uur 

Ochtendspits

MVT Drukste uur 

Avondspits
MVT Werkdag MVT Weekdag

1 Dijkgraaf den Dekkerweg a Tol Zandsteeg O-W 700 1000 9800 8600

b Zandsteeg Tol W-O 750 900 9800 8500

a+b Doorsnede 1450 1900 19600 17100

2 Dijkgraaf den Dekkerweg a Zandsteeg Grotewaardweg O-W 800 850 8800 7600

b Grotewaardweg Zandsteeg W-O 700 950 8900 7600

a+b Doorsnede 1500 1800 17700 15200

3 Dijkgraaf den Dekkerweg a Grotewaardweg Bolstrastraat O-W 500 300 5100 4200

b Bolstrastraat Grotewaardweg W-O 300 650 5200 4300

a+b Doorsnede 800 950 10300 8500

4 Dijkgraaf den Dekkerweg a Bolstrastraat Vierlinghstraat O-W 300 250 3000 2900

b Vierlinghstraat Bolstrastraat W-O 250 400 3100 3000

a+b Doorsnede 550 650 6100 5900

5 Bandijk a Biesboschhaven Zuid Steurgat N-Z 100 250 1800 1600

b Steurgat Biesboschhaven Zuid Z-N 200 150 1800 1600

a+b Doorsnede 300 400 3600 3200

6 Bandijk a Steurgat Beverstraat N-Z 100 50 800 900

b Beverstraat Steurgat Z-N 50 100 800 800

a+b Doorsnede 150 150 1600 1700

7 Bandijk a Van Randwijklaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 350 300 3700 3300

b Dijkgraaf den Dekkerweg Van Randwijklaan Z-N 250 450 3800 3300

a+b Doorsnede 600 750 7500 6600

8 Grotewaardweg a Dijkgraaf den Dekkerweg RBT N-Z 50 50 600 500

b RBT Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 50 50 700 600

a+b Doorsnede 100 100 1300 1100

9 Grotewaardweg a RBT Weeresteinweg N-Z 50 50 300 300

b Weeresteinweg RBT Z-N 50 50 300 300

a+b Doorsnede 100 100 600 600

10 Grotewaardweg a Weeresteinweg Heimansgatweg N-Z 50 50 300 300

b Heimansgatweg Weeresteinweg Z-N 50 50 300 300

a+b Doorsnede 100 100 600 600

11 Borcharenweg a Sportlaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 450 350 4700 4300

b Dijkgraaf den Dekkerweg Sportlaan Z-N 250 600 4700 4300

a+b Doorsnede 700 950 9400 8600

12 Sportlaan a Borcharenweg Werkina O-W 250 550 4700 4200

b Werkina Borcharenweg W-O 400 350 4500 4000

a+b Doorsnede 650 900 9200 8200

13 Lange Wiep a Monnikenhoef Schans N-Z 150 100 1400 1400

b Schans Monnikenhoef Z-N 50 150 1400 1300

a+b Doorsnede 200 250 2800 2700

14 Bolstrastraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leeghwaterstraat N-Z 100 350 2600 2200

b Leeghwaterstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 350 150 2600 2200

a+b Doorsnede 450 500 5200 4400

15 Vierlinghstraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leemansstraat N-Z 150 100 1400 1200

b Leemansstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 50 200 1300 1100

a+b Doorsnede 200 300 2700 2300

16 RBT a Grotewaardweg RBT O-W 0 0 0 0

b RBT Grotewaardweg W-O 0 0 0 0

a+b Doorsnede 0 0 0 0

17 RBT a Bruine Kilhaven RBT N-Z 0 0 0 0

b RBT Bruine Kilhaven Z-N 0 0 0 0

a+b Doorsnede 0 0 0 0
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Intensiteiten Autonoom 2024

NR Weg Van Tot Richting

MVT Drukste uur 

Ochtendspits

MVT Drukste uur 

Avondspits
MVT Werkdag MVT Weekdag

1 Dijkgraaf den Dekkerweg a Tol Zandsteeg O-W 850 1200 11600 10100

b Zandsteeg Tol W-O 900 1050 11600 10000

a+b Doorsnede 1750 2250 23200 20100

2 Dijkgraaf den Dekkerweg a Zandsteeg Grotewaardweg O-W 950 1000 10500 9000

b Grotewaardweg Zandsteeg W-O 850 1100 10500 9000

a+b Doorsnede 1800 2100 21000 18000

3 Dijkgraaf den Dekkerweg a Grotewaardweg Bolstrastraat O-W 600 350 6000 5000

b Bolstrastraat Grotewaardweg W-O 350 800 6200 5100

a+b Doorsnede 950 1150 12200 10100

4 Dijkgraaf den Dekkerweg a Bolstrastraat Vierlinghstraat O-W 350 300 3500 3300

b Vierlinghstraat Bolstrastraat W-O 300 450 3600 3400

a+b Doorsnede 650 750 7100 6700

5 Bandijk a Biesboschhaven Zuid Steurgat N-Z 100 300 2100 1800

b Steurgat Biesboschhaven Zuid Z-N 200 200 2000 1800

a+b Doorsnede 300 500 4100 3600

6 Bandijk a Steurgat Beverstraat N-Z 100 100 900 1000

b Beverstraat Steurgat Z-N 50 150 1000 900

a+b Doorsnede 150 250 1900 1900

7 Bandijk a Van Randwijklaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 400 350 4200 3700

b Dijkgraaf den Dekkerweg Van Randwijklaan Z-N 250 500 4300 3800

a+b Doorsnede 650 850 8500 7500

8 Grotewaardweg a Dijkgraaf den Dekkerweg RBT N-Z 50 50 700 600

b RBT Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 100 100 800 700

a+b Doorsnede 150 150 1500 1300

9 Grotewaardweg a RBT Weeresteinweg N-Z 50 50 400 400

b Weeresteinweg RBT Z-N 50 50 400 400

a+b Doorsnede 100 100 800 800

10 Grotewaardweg a Weeresteinweg Heimansgatweg N-Z 50 50 400 300

b Heimansgatweg Weeresteinweg Z-N 50 50 400 300

a+b Doorsnede 100 100 800 600

11 Borcharenweg a Sportlaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 550 400 5800 5300

b Dijkgraaf den Dekkerweg Sportlaan Z-N 300 700 5800 5300

a+b Doorsnede 850 1100 11600 10600

12 Sportlaan a Borcharenweg Werkina O-W 300 600 5300 4800

b Werkina Borcharenweg W-O 450 400 5100 4600

a+b Doorsnede 750 1000 10400 9400

13 Lange Wiep a Monnikenhoef Schans N-Z 250 100 2100 2000

b Schans Monnikenhoef Z-N 100 250 2000 1900

a+b Doorsnede 350 350 4100 3900

14 Bolstrastraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leeghwaterstraat N-Z 200 450 3300 2800

b Leeghwaterstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 400 200 3300 2800

a+b Doorsnede 600 650 6600 5600

15 Vierlinghstraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leemansstraat N-Z 150 100 1600 1400

b Leemansstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 100 200 1500 1300

a+b Doorsnede 250 300 3100 2700

16 RBT a Grotewaardweg RBT O-W 0 0 0 0

b RBT Grotewaardweg W-O 0 0 0 0

a+b Doorsnede 0 0 0 0

17 RBT a Bruine Kilhaven RBT N-Z 0 0 0 0

b RBT Bruine Kilhaven Z-N 0 0 0 0

a+b Doorsnede 0 0 0 0
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Plan situatie Fase 1 - 2024

NR Weg Van Tot Richting

MVT Drukste uur 

Ochtendspits

MVT Drukste uur 

Avondspits
MVT Werkdag MVT Weekdag

1 Dijkgraaf den Dekkerweg a Tol Zandsteeg O-W 1000 1250 12800 11000

b Zandsteeg Tol W-O 950 1200 12800 10900

a+b Doorsnede 1950 2450 25600 21900

2 Dijkgraaf den Dekkerweg a Zandsteeg Grotewaardweg O-W 1100 1050 11700 9900

b Grotewaardweg Zandsteeg W-O 900 1250 11700 9900

a+b Doorsnede 2000 2300 23400 19800

3 Dijkgraaf den Dekkerweg a Grotewaardweg Bolstrastraat O-W 600 350 5800 4800

b Bolstrastraat Grotewaardweg W-O 300 750 5900 4900

a+b Doorsnede 900 1100 11700 9700

4 Dijkgraaf den Dekkerweg a Bolstrastraat Vierlinghstraat O-W 350 300 3600 3400

b Vierlinghstraat Bolstrastraat W-O 300 450 3700 3500

a+b Doorsnede 650 750 7300 6900

5 Bandijk a Biesboschhaven Zuid Steurgat N-Z 150 300 2200 1900

b Steurgat Biesboschhaven Zuid Z-N 200 200 2100 1900

a+b Doorsnede 350 500 4300 3800

6 Bandijk a Steurgat Beverstraat N-Z 100 100 1000 1100

b Beverstraat Steurgat Z-N 50 150 1000 1000

a+b Doorsnede 150 250 2000 2100

7 Bandijk a Van Randwijklaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 400 350 4300 3800

b Dijkgraaf den Dekkerweg Van Randwijklaan Z-N 250 500 4300 3800

a+b Doorsnede 650 850 8600 7600

8 Grotewaardweg a Dijkgraaf den Dekkerweg RBT N-Z 300 150 2500 2000

b RBT Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 150 300 2600 2100

a+b Doorsnede 450 450 5100 4100

9 Grotewaardweg a RBT Weeresteinweg N-Z 50 50 500 400

b Weeresteinweg RBT Z-N 100 50 500 400

a+b Doorsnede 150 100 1000 800

10 Grotewaardweg a Weeresteinweg Heimansgatweg N-Z 50 50 500 400

b Heimansgatweg Weeresteinweg Z-N 100 50 500 400

a+b Doorsnede 150 100 1000 800

11 Borcharenweg a Sportlaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 600 400 5900 5400

b Dijkgraaf den Dekkerweg Sportlaan Z-N 300 750 6000 5400

a+b Doorsnede 900 1150 11900 10800

12 Sportlaan a Borcharenweg Werkina O-W 300 600 5400 4900

b Werkina Borcharenweg W-O 450 400 5200 4700

a+b Doorsnede 750 1000 10600 9600

13 Lange Wiep a Monnikenhoef Schans N-Z 250 100 2100 2000

b Schans Monnikenhoef Z-N 100 250 2000 1900

a+b Doorsnede 350 350 4100 3900

14 Bolstrastraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leeghwaterstraat N-Z 150 400 3000 2500

b Leeghwaterstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 350 200 3000 2500

a+b Doorsnede 500 600 6000 5000

15 Vierlinghstraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leemansstraat N-Z 150 100 1600 1400

b Leemansstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 100 200 1500 1300

a+b Doorsnede 250 300 3100 2700

16 RBT a Grotewaardweg RBT O-W 250 100 1900 1500

b RBT Grotewaardweg W-O 100 250 1900 1500

a+b Doorsnede 350 350 3800 3000

17 RBT a Bruine Kilhaven RBT N-Z 0 50 400 300

b RBT Bruine Kilhaven Z-N 50 0 400 300

a+b Doorsnede 50 50 800 600
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Intensiteiten Autonoom 2034

NR Weg Van Tot Richting

MVT Drukste uur 

Ochtendspits

MVT Drukste uur 

Avondspits
MVT Werkdag MVT Weekdag

1 Dijkgraaf den Dekkerweg a Tol Zandsteeg O-W 900 1300 12800 11200

b Zandsteeg Tol W-O 1050 1200 12800 11100

a+b Doorsnede 1950 2500 25600 22300

2 Dijkgraaf den Dekkerweg a Zandsteeg Grotewaardweg O-W 1050 1100 11600 10000

b Grotewaardweg Zandsteeg W-O 950 1250 11600 9900

a+b Doorsnede 2000 2350 23200 19900

3 Dijkgraaf den Dekkerweg a Grotewaardweg Bolstrastraat O-W 700 400 6700 5500

b Bolstrastraat Grotewaardweg W-O 350 850 6800 5600

a+b Doorsnede 1050 1250 13500 11100

4 Dijkgraaf den Dekkerweg a Bolstrastraat Vierlinghstraat O-W 400 300 3800 3600

b Vierlinghstraat Bolstrastraat W-O 300 500 3900 3800

a+b Doorsnede 700 800 7700 7400

5 Bandijk a Biesboschhaven Zuid Steurgat N-Z 150 350 2300 2000

b Steurgat Biesboschhaven Zuid Z-N 250 200 2300 2000

a+b Doorsnede 400 550 4600 4000

6 Bandijk a Steurgat Beverstraat N-Z 100 100 1000 1100

b Beverstraat Steurgat Z-N 50 150 1100 1000

a+b Doorsnede 150 250 2100 2100

7 Bandijk a Van Randwijklaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 450 350 4700 4100

b Dijkgraaf den Dekkerweg Van Randwijklaan Z-N 300 550 4700 4200

a+b Doorsnede 750 900 9400 8300

8 Grotewaardweg a Dijkgraaf den Dekkerweg RBT N-Z 50 100 700 700

b RBT Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 100 100 900 800

a+b Doorsnede 150 200 1600 1500

9 Grotewaardweg a RBT Weeresteinweg N-Z 50 50 500 400

b Weeresteinweg RBT Z-N 50 50 500 400

a+b Doorsnede 100 100 1000 800

10 Grotewaardweg a Weeresteinweg Heimansgatweg N-Z 50 50 400 400

b Heimansgatweg Weeresteinweg Z-N 50 50 400 400

a+b Doorsnede 100 100 800 800

11 Borcharenweg a Sportlaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 700 450 6400 5800

b Dijkgraaf den Dekkerweg Sportlaan Z-N 350 800 6400 5900

a+b Doorsnede 1050 1250 12800 11700

12 Sportlaan a Borcharenweg Werkina O-W 350 650 5900 5300

b Werkina Borcharenweg W-O 450 400 5600 5000

a+b Doorsnede 800 1050 11500 10300

13 Lange Wiep a Monnikenhoef Schans N-Z 350 150 2300 2200

b Schans Monnikenhoef Z-N 100 250 2200 2100

a+b Doorsnede 450 400 4500 4300

14 Bolstrastraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leeghwaterstraat N-Z 200 500 3600 3000

b Leeghwaterstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 450 250 3700 3100

a+b Doorsnede 650 750 7300 6100

15 Vierlinghstraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leemansstraat N-Z 150 100 1700 1500

b Leemansstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 100 250 1700 1400

a+b Doorsnede 250 350 3400 2900

16 RBT a Grotewaardweg RBT O-W 0 0 0 0

b RBT Grotewaardweg W-O 0 0 0 0

a+b Doorsnede 0 0 0 0

17 RBT a Bruine Kilhaven RBT N-Z 0 0 0 0

b RBT Bruine Kilhaven Z-N 0 0 0 0

a+b Doorsnede 0 0 0 0
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Plan situatie Fase 2 - 2034

NR Weg Van Tot Richting

MVT Drukste uur 

Ochtendspits

MVT Drukste uur 

Avondspits
MVT Werkdag MVT Weekdag

1 Dijkgraaf den Dekkerweg a Tol Zandsteeg O-W 1250 1400 15200 13000

b Zandsteeg Tol W-O 1150 1500 15200 12900

a+b Doorsnede 2400 2900 30400 25900

2 Dijkgraaf den Dekkerweg a Zandsteeg Grotewaardweg O-W 1350 1200 14000 11800

b Grotewaardweg Zandsteeg W-O 1050 1550 14000 11800

a+b Doorsnede 2400 2750 28000 23600

3 Dijkgraaf den Dekkerweg a Grotewaardweg Bolstrastraat O-W 650 400 6500 5400

b Bolstrastraat Grotewaardweg W-O 350 850 6700 5500

a+b Doorsnede 1000 1250 13200 10900

4 Dijkgraaf den Dekkerweg a Bolstrastraat Vierlinghstraat O-W 400 350 4200 3900

b Vierlinghstraat Bolstrastraat W-O 350 500 4300 4000

a+b Doorsnede 750 850 8500 7900

5 Bandijk a Biesboschhaven Zuid Steurgat N-Z 150 350 2500 2200

b Steurgat Biesboschhaven Zuid Z-N 250 200 2400 2100

a+b Doorsnede 400 550 4900 4300

6 Bandijk a Steurgat Beverstraat N-Z 100 100 1200 1300

b Beverstraat Steurgat Z-N 100 150 1200 1200

a+b Doorsnede 200 250 2400 2500

7 Bandijk a Van Randwijklaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 450 350 4800 4300

b Dijkgraaf den Dekkerweg Van Randwijklaan Z-N 300 600 4900 4300

a+b Doorsnede 750 950 9700 8600

8 Grotewaardweg a Dijkgraaf den Dekkerweg RBT N-Z 500 200 4100 3300

b RBT Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 250 500 4200 3400

a+b Doorsnede 750 700 8300 6700

9 Grotewaardweg a RBT Weeresteinweg N-Z 50 100 600 500

b Weeresteinweg RBT Z-N 100 100 600 500

a+b Doorsnede 150 200 1200 1000

10 Grotewaardweg a Weeresteinweg Heimansgatweg N-Z 50 50 600 500

b Heimansgatweg Weeresteinweg Z-N 100 50 600 500

a+b Doorsnede 150 100 1200 1000

11 Borcharenweg a Sportlaan Dijkgraaf den Dekkerweg N-Z 750 450 6700 6100

b Dijkgraaf den Dekkerweg Sportlaan Z-N 350 850 6800 6100

a+b Doorsnede 1100 1300 13500 12200

12 Sportlaan a Borcharenweg Werkina O-W 350 700 6100 5500

b Werkina Borcharenweg W-O 500 450 5900 5300

a+b Doorsnede 850 1150 12000 10800

13 Lange Wiep a Monnikenhoef Schans N-Z 350 150 2300 2200

b Schans Monnikenhoef Z-N 100 250 2200 2100

a+b Doorsnede 450 400 4500 4300

14 Bolstrastraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leeghwaterstraat N-Z 200 450 3300 2800

b Leeghwaterstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 400 200 3400 2800

a+b Doorsnede 600 650 6700 5600

15 Vierlinghstraat a Dijkgraaf den Dekkerweg Leemansstraat N-Z 150 100 1700 1500

b Leemansstraat Dijkgraaf den Dekkerweg Z-N 100 250 1700 1400

a+b Doorsnede 250 350 3400 2900

16 RBT a Grotewaardweg RBT O-W 450 150 3500 2700

b RBT Grotewaardweg W-O 150 450 3500 2700

a+b Doorsnede 600 600 7000 5400

17 RBT a Bruine Kilhaven RBT N-Z 0 50 400 400

b RBT Bruine Kilhaven Z-N 50 50 400 400

a+b Doorsnede 50 100 800 800
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Bijlage 6 Kruispuntbelasting 

Voor het kruispunt van de Dijkgraaf den Dekkerweg is een expert judgement uitgevoerd op de 

verkeersafwikkeling. Hiervoor is onderstaande figuur gehanteerd waarin in algemene zin de verschillende 

kruispunt oplossingen afgezet worden tegen de verkeersbelasting per richting.  De alpha waarde zegt iets 

over de wenselijke kruispuntvorm (noodzaak van welke type maatregel)  

 

De gebruikte intensiteiten zijn in onderstaande tabel opgenomen. De richtingen zijn: 

§ Hoofdrichting:  Dijkgraaf den Dekkerweg (oosttak). 

§ Zijrichting:  Borcharenweg (noordtak). 

 

 2012 2024 Aut 2034 Aut 2024 Plan 2034 Plan 

Hoofdrichting  800 950 1150 1100 1350 

Zijrichting 450 550 700 600 750 

Tabel 65 Intensiteiten richtingen ochtendspits (mvt / uur) 
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Rapportage waterbodemonderzoek Regionaal Bedrijventerrein Werkendam 
Kenmerk:20120642/rap01, 17 juli 2012 

Blz. 1 van 13 
 

 

1 INLEIDING 

In opdracht van ADCIM is door AquaTerra-KuiperBurger B.V. (ATKB) een verkennend waterbodem-
onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het regionaal bedrijventerrein te Werkendam. Voor de ligging 
van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de omgevingskaart en de kadastrale gegevens in 
bijlage 1. 
 
De aanleiding voor het verkennend waterbodemonderzoek is de voorgenomen ontwikkeling van een 
bedrijventerrein. Vanuit dit oogpunt wordt een waterberging met kreekherstel gerealiseerd en worden 
de bestaande watergangen opgeschoond. 
 
Het doel van het onderzoek betreft het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bagger-
specie en de daaraan gerelateerde afzetmogelijkheden. 
 
In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatie- en historische gegevens, de opzet en 
uitvoering van het onderzoek (verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten van 
het uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige richtlijnen. Op basis 
van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies getrokken.  
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Rapportage waterbodemonderzoek Regionaal Bedrijventerrein Werkendam 
Kenmerk: 20120642/rap01, 17 juli 2012 

 

2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN5717:2009 (november 2009; Strategie voor het 
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek). 
 

 Locatiegegevens 2.1

- Locatie : Regionaal Bedrijventerrein Werkendam 
- Deellocaties : 1 – waterberging / kreekherstel 
 2 – bestaande watergangen 
- Lengte (m) : 1 – circa 2.000 
 2 – circa 600 + 200 
- Breedte watergang (m) : 1 – circa 1 tot 4 
 2 – circa 1 
- Omgeving : Grasland, wegen, bosschages 

 
Het te ontwikkelen Regionaal Bedrijventerrein Werkendam wordt gesitueerd aan de zuidrand van 
Werkendam. Ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein De Bruine Kilhaven wordt het nieuwe 
Regionaal Bedrijventerrein ontwikkeld tussen de Draepkilweg en de Grote Waardweg. De ontwikkeling 
van het bedrijventerrein vindt plaats in samenwerking tussen de gemeenten Werkendam, Aalburg en 
Woudrichem. 
 
Deellocatie 1 is gelegen aan de westzijde van het plangebied. Op deze locatie wordt de waterberging 
gecombineerd met kreekherstel ter plaatse van watergangen Middelwaard en Draepkilweg. Ten tijde 
van het waterbodemonderzoek bestaat de locatie deels uit bestaande watergangen en een strook 
bosschages. 
 
Deellocatie 2 is gelegen aan de oostzijde van het plangebied. De bestaande watergangen langs de 
Grote Waardweg en de Krouwerskade worden onderzocht.   
 
De situatietekening zijn opgenomen in bijlage 1. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in bijlage 2. In 
bijlage 3 is een locatietekening opgenomen. 
 

 Vooronderzoek 2.2

2.2.1 Uitgevoerde onderzoeken 

Op basis van www.bodemloket.nl is de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem op de 
onderzoekslocatie en de directe omgeving niet eerder in kaart gebracht.. 

2.2.2 Bedrijfsactiviteiten 

In de periode 1973-1980 was aan de zuidzijde van traject K4 een stortplaats van huishoudelijk, 
industrieel- en bedrijfsafval aanwezig. De locatie is onderzocht en gesaneerd.  
 
Op www.bodemloket.nl zijn onderstaande rapporten weergegeven: 
- (Na)zorgrapportage, Provincie Noord Brabant, rapportnummer 1323507, 09-05-2007; 

- Oriënterend bodemonderzoek, Milieutechniek ZVS, rapportnummer 872357, 30-08-2002; 

- Saneringsevaluatie, Tebodin, rapportnummer 26659-03, 25-05-2000; 

- Saneringsplan, Tebodin, rapportnummer 26659-01, 02-02-2000; 

- Oriënterend bodemonderzoek, rapportnummer VOS 35137, 01-12-1992. 
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De noordelijke uiteinden van trajecten K1 en K2 grenzen aan het bedrijventerrein De Bruine Kilhaven. 
In de omgeving van traject K2 is een locatie onderzocht waarop een autoreparatiebedrijf, bedrijfs- en 
utiliteitsgebouw en ophooglaag met grond aanwezig zijn (zijn geweest).  
 
Op www.bodemloket.nl zijn onderstaande rapporten weergegeven: 
- Nader onderzoek, Lexmond, rapportnummer 93.4175\GB, 01-10-1993; 

- Oriënterend bodemonderzoek, Lexmond, rapportnummer 93.3790\GB, 01-06-1993 
 
De status van het onderzoek is: voldoende onderzocht. 
 
Op basis van www.bodemloket.nl en de locatie-inspectie zijn in de directe omgeving van de onder-
zoekslocatie tijdens het onderhavige onderzoek geen van bodemverontreiniging verdachte historische 
en huidige bedrijfsactiviteiten vastgesteld. 

2.2.3 Watertype 

Het watertype betreft voor alle watergangen van beide deellocaties: Overig water; lintvormig. 
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

3.1.1 Milieuhygiënisch onderzoek 

De opzet van het waterbodemonderzoek is gebaseerd op de NEN5720:2009 (november 2009; 
Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van waterbodem en baggerspecie). 
 
Op basis van het vooronderzoek is de volgende onderzoekshypothese gehanteerd: “onverdacht ten 
aanzien van verontreiniging van de waterbodem”. 
 
Op basis van de onderzoekshypothese en het vooronderzoek is voor beide deellocaties de volgende 
strategie aangehouden: “overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN)”. Het 
onderzoek richt zich op de gehele aanwezige sliblaag. 
 
In de navolgende tabel is onderzoeksinspanning samengevat. 
 
Tabel 1. Opzet milieuhygiënisch waterbodemonderzoek 

Deel-locatie 
Lengte Breedte Opmerking / te bemonsteren 

laag 

Boringen 
(BRL SIKB 2000) 

Analyses 
(AS3000) 

(m) (m) (0,25 m-onderkant sliblaag) 

Deellocatie 1 
Kreekherstel 

2.000 1-4 
Sliblaag of bij geen slib 
bovenste 50cm vaste 

waterbodem 
50 5 * STAP A 

Deellocatie 2 
Ontsluitingsweg 

800 1 
Sliblaag of bij geen slib 
bovenste 50cm vaste 

waterbodem 
20 2 * STAP A 

 
STAP A:  Standaardpakket regionale waterbodem (droge stof, lutum, organische stof, zware metalen (9), minerale olie, 

PCB’s en PAK) 

 
Bij het begrenzen van de monstervakken is op de aanwezigheid van kunstwerken gelet. Dit geldt met 
name voor sluizen, dammen en stuwen omdat deze een (eenzijdige) barrière vormen voor de ver-
spreiding van verontreinigingen. Bij het maken van de vakindeling is ook rekening gehouden met een 
bij voorkeur gelijke grootte van de vakken. 
 
De boringen zijn volgens een gelijkmatig verdeeld patroon over het monstervak geplaatst. Hiertoe is  
het monstervak volgens een regelmatig raster verdeeld. Per rasterpunt is één boring uitgevoerd. De 
locaties van de boringen zijn in de lengte op een gelijkmatige afstand en in de breedte aselect 
verdeeld. 
 
De plaatsbepaling is verricht middels inmeting met GPS backpack (1 meter nauwkeurig). 
 
De bemonstering van de waterbodem is handmatig met behulp van een zuigerboor verricht vanaf de 
oever.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld en beschreven in boorbeschrijvingen en is 
tevens visueel geïnspecteerd op het voorkomen van asbest. Per te onderscheiden bodemlaag (slib, 
zand, klei, veen) is een monster met een maximale dikte van 0,5 m. genomen. Op elke 
bemonsteringslocatie is voorts de slibdikte vastgelegd. De locaties van de boringen zijn op kaart 
ingetekend. 
 
Mengmonsters zijn in het laboratorium samengesteld. 
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4 VELDONDERZOEK 

 Uitvoering 4.1

4.1.1 Milieuhygiënisch onderzoek 

Op 21 juni 2012 zijn de veldwerkzaamheden ter plaatse van deellocatie 1 de trajecten 02 en 03 en 
van deellocatie 2 uitgevoerd Op 2 juli 2012 zijn de veldwerkzaamheden ter plaatse van de trajecten 
01, 04 en 05 van deellocatie 1 uitgevoerd. De plaats van de steekmonsters is aangegeven op de 
locatietekeningen in bijlage 3. 
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben geen afwijkingen op de onderzoeksopzet 
plaatsgevonden welke een negatieve invloed kunnen hebben op het onderzoeksresultaat. 
 
Het opgeboorde materiaal is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. 
Tevens zijn per boorlocatie de lokale waterdiepte en de dikte van de sliblaag bepaald. 
 
De boorbeschrijvingen zijn volgens de NEN 5104 opgesteld. 
 

 Resultaten 4.2

De in het veld opgestelde boorbeschrijvingen zijn grafisch weergegeven in bijlage 4. De algemene 
opbouw van de waterbodem vanaf de waterlijn de maximale boordiepte is omschreven in onder-
staande tabellen. 
 
Tabel 2. Algemene opbouw waterbodem deellocatie 1 

Locatie Traject (m-wl) Bodemtype Bijzonderheden 
K1 0,00 – 0,50 Water  

 
0,50 – 1,00 

Slib /  
vaste bodem 

Deels slib (K1.1, K1.9), zand (K1.3, K1.4, K1.6, K1.7, K1.8 en K1.10) 
en klei (K1.2, K1.5, K1.9) 

K2 0,00 – 0,61 Water  
 0,61 – 0,95 Slib Donkerzwart 
 0,95 – 1,22 Zand Matig grof, zwak siltig. Klei t.p.v. boringen K2.1 en K2.3. 

K3 0,00 – 0,50 Vaste bodem 
Klei: sterk zandig, matig siltig.  
10 cm slib bovenop klei t.p.v. boringen K3.9 en K3.10 

K4 0,00 – 0,50 Vaste bodem 
Klei: matig zandig 
10 à 15 cm slib t.p.v. boringen K4.4, K4.5 en K4.6 

K5 0,00 – 0,63 Water  
 0,63 – 1,01 Slib Donkerzwart 
 

1,01 – 1,26 Vaste bodem 
Zand: matig grof 
Klei t.p.v. boringen K5.7 en K5.8 

 
Tabel 3. Algemene opbouw waterbodem deellocatie 2 

Locatie Traject (m-wl) Bodemtype Bijzonderheden 
O1 0,00 – 0,67 Water  

 0,67 – 0,96 Slib Donkerzwart 
 

0,96 – 1,23 Vaste bodem 
Veen t.p.v. boringen O1.1, O1.4, O1.5 en O1.6 
Klei t.p.v. boringen O1.2, O1.9 en O1.10 
Zand t.p.v. boringen O1.3, O1.7 en O1.8 

O2 0,00 – 0,32 Water Geen water t.p.v. O2.1, O2.2 en O2.3 
 

0,32 – 0,82 
Slib / 

vaste bodem 

0,25 cm slib t.p.v. boringen O2.8, O2.9 en O2.10 
0,50 cm klei t.p.v. O2.1 t/m O2.6 
0,50 cm klei t.p.v. O2.7 

 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn geen afwijkingen dan wel bijmengingen in de bemonsterde 
waterbodem vastgesteld. 
 
In het tijdens de boorwerkzaamheden omhooggebrachte materiaal zijn geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 
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In de navolgende tabel is een overzicht gegeven van de dikte en de omvang van de sliblaag. Tevens 
is in de tabel een globale schatting opgenomen van de omvang van de aanwezige hoeveelheid slib. 
Ter plaatse van de trajecten K1, K3, K4 en O2 is nagenoeg geen slib aangetroffen. 
 
Tabel 4. Dikte en omvang van de sliblaag 

Deellocatie Traject Boringen Oppervlakte slibdikte omvang 
   (m2) (m) (m3) 
1 K2 K2.1 t/m K2.10 1.871 0,34 636 
 K5 K5.1 t/m K5.10 2.434 0,38 925 
2 O1 O1.1 t/m O1.10 729 0,29 211 

    Totaal: 1.772 

 
De omvang is per traject bepaald op basis van de gemiddelde slibdikte en het oppervlak van de 
waterbodem.  
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

 Uitvoering 5.1

Volgens de NEN5720:2009 is in het laboratorium per traject een mengmonster samengesteld van de 
waterbodem/sliblaag. Ter plaatse van de trajecten K1 en K4 zijn naar aanleiding van het aantreffen 
van verschillende grondsoorten als waterbodem, en in overleg met de opdrachtgever, aanvullende 
analyses per bodemtype uitgevoerd. Het mengen van verschillende hoofdclassificaties van 
grondsoorten is volgens de NEN5720:2009 niet toegestaan. 
 
In de navolgende tabel zijn de verrichte analyses op de mengmonsters weergegeven.  
 
Tabel 5. Analyses waterbodemonderzoek 

Code 
Deelmonsters 
(cm-mv) 

Bodem-
type 

Traject 
(cm-wb) 

Analysepakket 
(AS3000) 

Opmerkingen/motivatie 

Deellocatie 1: Kreekherstel 

K1-1 K1.1 (60-85), K1.9 (30-50) Slib 0-25 STAP-A Sliblaag 

K1-2 
K1.2 (60-110), K1.5 (40-90), 
K1.9 (50-75) 

Klei 0-50 STAP-A Vaste bodem / bovenste laag 

K1-3 
K1.10 (40-90), K1.3 (60-110), 
K1.4 (60-110), K1.6 (50-100), 
K1.7 (50-100), K1.8 (30-80) 

Zand 0-50 STAP-A Vaste bodem / bovenste laag 

K2 

K2.1 (60-110), K2.2 (70-120), 
K2.2 (120-150), K2.3 (70-120), 
K2.5 (60-80), K2.6 (60-85), 
K2.7 (60-80), K2.8 (60-80), 
K2.9 (50-65), K2.10 (60-90) 

Slib 0-50 STAP-A Sliblaag 

K3 

K3.1 (0-50), K3.2 (0-50), K3.3 
(0-50), K3.4 (0-50), K3.5 (0-50), 
K3.6 (0-50), K3.7 (0-50), K3.8 
(0-50), K3.9 (15-40),  
K3.10 (25-50) 

Klei 0-50 STAP-A Vaste bodem / bovenste laag 

K4-1 
K4.4 (0-15), K4.5 (0-15),  
K4.6 (0-10) 

Slib 0-15 STAP-A Sliblaag 

K4-2 

K4.1 (0-50), K4.10 (0-50), K4.2 
(0-50), K4.3 (0-50), K4.4 (15-
40), K4.5 (15-40), K4.6 (10-35), 
K4.7 (0-50) 

Klei 0-50 STAP-A Vaste bodem / bovenste laag 

K5 

K5.1 (70-100), K5.1 (100-150), 
K5.10 (50-90), K5.2 (70-100), 
K5.2 (100-150), K5.3 (70-100), 
K5.4 (60-85), K5.5 (90-115), 
K5.6 (60-90), K5.7 (60-90), 
K5.8 (50-75), K5.9 (50-65) 

Slib 0-80 STAP-A Sliblaag 

Deellocatie 2: Bestaande watergangen 

O1 

O1.1 (60-105), O1.3 (60-80), 
O1.4 (80-105), O1.5 (80-130), 
O1.6 (70-115), O1.8 (60-85), 
O1.9 (70-95), O1.10 (70-90), 
O2.9 (60-85), O2.10 (60-85) 

Slib 0-50 STAP-A Te baggeren sliblaag 

O2 
O2.1 (0-50), O2.2 (0-50), O2.3 
(0-50), O2.4 (10-60), O2.5 (5-
55), O2.6 (5-55), O2.7 (20-70) 

Klei 0-50 STAP-A Vaste bodem / bovenste laag 

      
STAP-A:  Standaardpakket regionale waterbodem (droge stof, lutum, organische stof, zware metalen (9), minerale olie, 

PCB’s en PAK) 

 

 Resultaten 5.2

De certificaten met analyseresultaten van de waterbodemmonsters zijn weergegeven in bijlage 5. De 
interpretatie van de resultaten wordt behandeld in hoofdstuk 6. 
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6 TOETSING EN INTERPRETATIE 

 Toetsingskader 6.1

6.1.1 Vrijkomende baggerspecie 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de generieke normen uit het Besluit bodemkwaliteit (hierna 
Bbk). Het Bbk omvat het beleidskader voor het omgaan met baggerspecie welke vrijkomt bij 
onderhoudsbaggerwerk, waterbodemsanering of andersoortige ingrepen in de waterbodem. 
 
In het Bbk wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende toepassings- en verspreidings-
mogelijkheden en bijbehorende toetsingskaders. Afhankelijk van de kwaliteit van baggerspecie is er 
een aantal mogelijkheden: 

· verspreiden in zoet oppervlaktewater; 
· verspreiden in zout oppervlaktewater (Noordzee, Waddenzee/Zeeuwse Delta); 
· verspreiden op aangrenzend perceel; 
· toepassen in oppervlaktewater; 
· toepassen als grond/baggerspecie op landbodem (in een ‘nuttige toepassing’). 

 
Voor het verspreiden in zout/zout oppervlaktewater op of op het land en het toepassen als grond/ 
baggerspecie in een ‘nuttige toepassing’ is toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit noodzakelijk.  
 
De baggerspecie in dit onderzoek is geanalyseerd op het Standaardpakket regionale waterbodem. 
Voor toetsing op verspreiding in zout oppervlaktewater (Noordzee, Waddenzee/Zeeuwse Delta) is een 
uitgebreider analysepakket vereist. De onderzochte waterbodem is derhalve niet getoetst op ver-
spreiding in zout oppervlaktewater. 
 
Verder kan zand/slib-scheiding worden toegepast voor het storten in een depot. Storten is normaal 
gesproken alleen van toepassing bij (sterk) verontreinigde baggerspecie (overschrijding interventie-
waarde waterbodem). De afweging tussen zand/slib-scheiding en storten van specie wordt gemaakt 
op basis van de fysische samenstelling (zandgehalte). 
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 Toetsing 6.2

In navolgende tabel zijn de verwerkingsmogelijkheden in het kader van het Besluit bodemkwaliteit 
(Bbk) samengevat. Tevens is in de tabel weergegeven of de interventiewaarde voor bodem onder 
oppervlaktewater wordt overschreden en, indien de baggerspecie/waterbodem als klasse B, Industrie 
en/of niet toepasbaar of niet verspreidbaar is, wat de klassenbepalende parameters zijn . Een 
volledige toetsing is opgenomen in bijlage 6. 
 
Tabel 6. Toetsingsresultaten Besluit bodemkwaliteit 

Code Deelmonsters Grond- Traject I-waarde Toepassen Verspreiden Klassenbepalende  
  soort (cm-wb) waterbodem water[a] land zoet[a] land[c] parameters 

Deellocatie 1: Kreekherstel 
K1-1 K1.1 (60-85), K1.9 (30-50) Slib 0-25 < A Industrie Ja Ja Zn 

K1-2 
K1.2 (60-110), K1.5 (40-90),  
K1.9 (50-75) 

Klei 0-50 < Vrij AW Ja Ja - 

K1-3 
K1.10 (40-90), K1.3 (60-110),  
K1.4 (60-110), K1.6 (50-100),  
K1.7 (50-100), K1.8 (30-80) 

Zand 0-50 < Vrij AW Ja Ja - 

K2 

K2.1 (60-110), K2.2 (70-120),  
K2.2 (120-150), K2.3 (70-120), 
K2.5 (60-80), K2.6 (60-85),  
K2.7 (60-80), K2.8 (60-80),  
K2.9 (50-65), K2.10 (60-90) 

Slib 0-50 < A Niet Ja Ja Cd, minerale olie 

K3 

K3.1 (0-50), K3.2 (0-50),  
K3.3 (0-50), K3.4 (0-50), 
K3.5 (0-50), K3.6 (0-50),  
K3.7 (0-50), K3.8 (0-50),  
K3.9 (15-40), K3.10 (25-50) 

Klei 0-50 < A Industrie Ja Ja Cd, minerale olie 

K4-1 
K4.4 (0-15), K4.5 (0-15),  
K4.6 (0-10) 

Slib 0-15 < B Niet Niet Niet Cd 

K4-2 

K4.1 (0-50), K4.10 (0-50),  
K4.2 (0-50), K4.3 (0-50),  
K4.4 (15-40), K4.5 (15-40),  
K4.6 (10-35), K4.7 (0-50) 

Klei 0-50 < A Industrie Ja Ja Cd, Zn 

K5 

K5.1 (70-100), K5.1 (100-150), 
K5.10 (50-90), K5.2 (70-100),  
K5.2 (100-150), K5.3 (70-100),  
K5.4 (60-85), K5.5 (90-115),  
K5.6 (60-90), K5.7 (60-90),  
K5.8 (50-75), K5.9 (50-65) 

Slib 0-80 < B Industrie Niet Niet Pb, Cd, Zn 

Deellocatie 2: Bestaande watergangen 

O1 

O1.1 (60-105), O1.3 (60-80),  
O1.4 (80-105), O1.5 (80-130),  
O1.6 (70-115), O1.8 (60-85),  
O1.9 (70-95), O1.10 (70-90),  
O2.9 (60-85), O2.10 (60-85) 

Slib 0-50 < A Industrie Ja Ja minerale olie 

O2 

O2.1 (0-50), O2.2 (0-50),  
O2.3 (0-50), O2.4 (10-60),  
O2.5 (5-55), O2.6 (5-55),  
O2.7 (20-70) 

Klei 0-50 < A Industrie Ja Ja minerale olie 

 [a] verspreiding in zoet oppervlaktewater 
 [b] verspreiden op aangrenzend perceel 

 Interpretatie van de analyseresultaten 6.3

De verspreidings- en toepassingsmogelijkheden van de baggerspecie in dit hoofdstuk zijn bepaald 
door toetsingen aan het generieke normenstelsel van het Besluit bodemkwaliteit. Indien de gemeente 
waar de baggerspecie wordt toegepast een gebiedsspecifiek beleid heeft geformuleerd is een aan-
vullende toetsing aan dit beleid noodzakelijk. 
 
Saneringsnoodzaak 
Om te bepalen of de milieuhygiënische kwaliteit waterbodem mogelijk de beoogde gebruiksfunctie van 
en/of de doelen die gesteld zijn voor het betreffende watersysteem in de weg staat is er getoetst aan 
interventiewaarden.  
 
Bij de toetsing van de mengmonsters van beide deellocaties zijn voor geen van de parameters over-
schrijdingen van de interventiewaarde aangetoond. Derhalve is geen aanvullende toetsing uitgevoerd 
aan de gebruiksfunctie en/of doelen die gesteld zijn voor het watersysteem waar de locatie onder valt. 
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Verspreiden 
Voor de verspreiding van baggerspecie wordt er onderscheid gemaakt tussen verspreiden in opper-
vlaktewater en verspreiden op het aangrenzend perceel.  
 
Deellocatie 1: Kreekherstel 
 
Zoet oppervlaktewater 
De onderzochte waterbodem van de trajecten K1 (slib, klei en zand), K2 (slib), K3 (klei) en K4 
(gedeeltelijk; klei) is binnen generiek toetsingskader geschikt voor verspreiding in zoet opper-
vlaktewater.  
 
De onderzochte waterbodem van de trajecten K4 (gedeeltelijk; slib) en K5 (slib) is binnen generiek 
toetsingskader niet geschikt voor verspreiding in zoet oppervlaktewater. De klassenbepalende 
parameters betreffen respectievelijk cadmium en lood. 
 
Aangrenzend perceel 
Binnen het generieke toetsingskader is verspreiding van de onderzochte waterbodem van de trajecten 
K1 (slib, klei en zand), K2 (slib), K3 (klei) en K4 (gedeeltelijk; klei) op het aangrenzend perceel toe-
gestaan.  
 
Binnen het generieke toetsingskader is verspreiding van de onderzochte waterbodem van de trajecten 
K4 (gedeeltelijk; slib) en K5 (slib) op het aangrenzend perceel niet toegestaan. De klassenbepalende 
parameters betreffen hier de zware metalen. 
 
In geval van verspreiding op de oever geldt een ontvangstplicht en behoeft niet getoetst te worden 
aan de ontvangende landbodemkwaliteit. 
 
Deellocatie 2: Bestaande watergangen 
 
Zoet oppervlaktewater 
De onderzochte waterbodem is binnen generiek toetsingskader geschikt voor verspreiding in zoet 
oppervlaktewater.  
 
Aangrenzend perceel 
Binnen het generieke toetsingskader is verspreiding van de onderzochte waterbodem op het aan-
grenzend perceel toegestaan. In geval van verspreiding op de oever geldt een ontvangstplicht en 
behoeft niet getoetst te worden aan de ontvangende landbodemkwaliteit. 
 
Toepassing 
Voor de toepassing van baggerspecie wordt onderscheid gemaakt tussen toepassen op landbodem 
en toepassen onder oppervlaktewater. 
 
Deellocatie 1: Kreekherstel 
 
Toepassen onder oppervlaktewater 
Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte waterbodem van traject K1 (klei, zand) 
als kwaliteitsklasse ‘vrij toepasbaar’ is geclassificeerd.  
 
Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte waterbodem van trajecten K1 (slib), K2 
(slib), K3 (klei) en K4 (klei) als kwaliteitsklasse ‘A’ is geclassificeerd. De vrijkomende waterbodem kan 
worden toegepast als kwaliteitsklasse ‘A’ specie, mits de ontvangende waterbodem eveneens als 
kwaliteitsklasse ‘A’ is geclassificeerd of een slechtere kwaliteit heeft. 
 
Het is niet toegestaan de baggerspecie toe te passen op waterbodem waar voor de ontvangende 
waterbodem geldt dat de kwaliteitsklasse schoner is dan klasse ‘A’. 
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Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte waterbodem van trajecten K4 (slib) en 
K5 (slib) als kwaliteitsklasse ‘B’ is geclassificeerd. De klassenbepalende parameters betreffen 
respectievelijk cadmium en lood. De vrijkomende waterbodem kan worden toegepast als 
kwaliteitsklasse ‘B’ specie, mits de ontvangende waterbodem eveneens als kwaliteitsklasse ‘B’ is 
geclassificeerd of een slechtere kwaliteit heeft. 
 
Het is niet toegestaan de baggerspecie toe te passen op waterbodem waar voor de ontvangende 
waterbodem geldt dat de kwaliteitsklasse schoner is dan klasse ‘B’. 
 
Toepassen op landbodem 
Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte waterbodem van het traject K1 (klei, 
zand) als kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’ is geclassificeerd. De vrijkomende baggerspecie kan 
worden toegepast op landbodem met bodemfunctie zowel ‘wonen’ als ‘industrie’ waar de ontvangende 
bodemkwaliteit tevens ten minste kwaliteitsklasse ‘achtergrondwaarde’ betreft. Als de ontvangende 
bodem niet is ingedeeld in een bodemfunctieklasse dan kan de vrijkomende baggerspecie op alle 
bodemkwaliteitsklassen worden toegepast. 
 
Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte waterbodem van de trajecten K1 (slib), 
K3 (klei), K4 (klei) en K5 (slib) als kwaliteitsklasse ‘industrie’ is geclassificeerd. De klassenbepalende 
parameters betreffen zink (K1), cadmium en minerale olie (K3) en cadmium en zink (K4 en K5). De 
vrijkomende baggerspecie kan worden toegepast op landbodem met ten minste bodemfunctie 
‘industrie’  waar de ontvangende bodemkwaliteit tevens ten minste kwaliteitsklasse ‘industrie’ betreft. 
 
Het is niet toegestaan de baggerspecie toe te passen op landbodem waar voor de ontvangende 
bodem geldt dat de bodemkwaliteitsklasse of de bodemfunctieklasse schoner is dan klasse ‘industrie’. 
 
Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de onderzochte waterbodem van de trajecten K2 (slib) 
en K4 (slib) als kwaliteitsklasse ‘niet toepasbaar’ is geclassificeerd. De klassenbepalende parameters 
betreffen cadmium en minerale olie (K2) en cadmium (K4). 
 
Deellocatie 2: Bestaande watergangen 
 
Toepassen onder oppervlaktewater 
Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat alle onderzochte waterbodem als kwaliteitsklasse ‘A’ is 
geclassificeerd. De vrijkomende baggerspecie kan worden toegepast als kwaliteitsklasse ‘A’ specie, 
mits de ontvangende waterbodem eveneens als kwaliteitsklasse ‘A’ is geclassificeerd of een slechtere 
kwaliteit heeft. 
 
Het is niet toegestaan de baggerspecie toe te passen op waterbodem waar voor de ontvangende 
waterbodem geldt dat de kwaliteitsklasse schoner is dan klasse ‘A’. 
 
Toepassen op landbodem 
Uit toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de baggerspecie in alle onderzochte watergangen als 
kwaliteitsklasse ‘industrie’ is geclassificeerd. De klassenbepalende parameter betreft minerale olie. De 
vrijkomende baggerspecie kan worden toegepast op landbodem met ten minste bodemfunctie 
industrie waar de ontvangende bodemkwaliteit tevens ten minste kwaliteitsklasse industrie betreft. 
 
Het is niet toegestaan de baggerspecie toe te passen op landbodem waar voor de ontvangende 
bodem geldt dat de bodemkwaliteitsklasse of de bodemfunctieklasse schoner is dan klasse ‘industrie’. 
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7 CONCLUSIES  

 Algemeen 7.1

· In de waterbodem zijn geen bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. Tijdens de uitvoering van 
het onderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 
· Voor geen van de onderzochte trajecten zijn overschrijdingen van de interventiewaarden 

vastgesteld. 
 
· De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese “onverdacht ten aanzien van veront-

reiniging van de waterbodem” is bevestigd. Nader onderzoek met een gewijzigde onderzoeks-
hypothese wordt niet noodzakelijk geacht.  
 

 Deellocatie 1: Kreekherstel 7.2

· De aanwezige waterbodem op de beoogde locatie voor kreekherstel is, op het slib in de trajecten 
K4 en K5 na, geschikt voor verspreiding in zoet oppervlaktewater of op het aangrenzende perceel.  

 
· De vaste waterbodem van traject K1 is vrij toepasbaar in oppervlaktewater of op landbodem. Het 

slib van traject K1 en het slib/waterbodem van de overige trajecten is slechts beperkt toepasbaar 
in oppervlaktewater op of landbodem, e.e.a. afhankelijk van de beoogde toepassing en 
ontvangende (water) bodemkwaliteit op de toepassingslocatie. Het slib van trajecten K2 en K4 is 
niet toepasbaar op landbodem 
 

 Deellocatie 2: Bestaande watergangen 7.3

· Het aanwezige slib is geschikt voor verspreiding in zoet oppervlaktewater of op het aangrenzende 
perceel.  

 
· De in het onderzoeksgebied aanwezige baggerspecie/waterbodem is beperkt toepasbaar in 

oppervlaktewater of op landbodem en valt respectievelijk in klasse A en Industrie op basis van de 
parameter minerale olie, e.e.a. afhankelijk van de beoogde toepassing en ontvangende (water) 
bodemkwaliteit op de toepassingslocatie. 
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8  BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

Alle veldwerkzaamheden, met uitzondering van de analyses, zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders 
vermeld) te Zoetermeer. ATKB is geen eigenaar van de te onderzoeken locatie en is onafhankelijk van 
de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.  
 
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder het procescertificaat van ATKB voor de BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek), Protocol 2003 (Veldwerk bij 
milieuhygiënisch waterbodemonderzoek). 
 
Het veldwerk is uitgevoerd door de volgende erkende persoon: 
§ A. van Eijkeren (Protocol 2003) 

 
De betreffende persoonsregistratie is opgenomen in bijlage 7. 
 
De analyses zijn uitgevoerd door Analytico (RvA geaccrediteerd voor AS3000 geaccrediteerde 
analyses) te Barneveld. 
 
AquaTerra-KuiperBurger B.V. is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2008 
en een veiligheidsmanagementsysteem conform VCA**. Tevens is AquaTerra-KuiperBurger B.V. lid van 
de Vereniging Kwaliteitsborging Bodemonderzoek. 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren 
van bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de 
grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze steek-
proefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de bodem 
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)-onderzoek. Hierbij 
wordt gewezen op het feit dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.  
 
Beïnvloeding van bodemkwaliteit kan ook plaats vinden na uitvoering van voorliggend onderzoek. 
Naarmate een langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te 
worden betracht bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 
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Projectnummer: 20120642

Projectnaam: Waterbodem omstreken Werkendam

Locatienaam: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Opdrachtgever: Aquaterra-KuiperBurger

Projectleider: R. Goedendorp

Boormeester: A. van Eijkeren
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Getekend volgens NEN 5104
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Projectnummer: 20120642

Projectnaam: Waterbodem omstreken Werkendam

Locatienaam: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Opdrachtgever: Aquaterra-KuiperBurger

Projectleider: R. Goedendorp

Boormeester: A. van Eijkeren
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: K3.7
X: 120483

Y: 423177,63

Datum: 21-06-2012

0

25

50

1

waterbodem0

Klei, sterk zandig, matig humeus, matig 
riethoudend, neutraal grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: K3.8
X: 120439,62

Y: 423208,51

Datum: 21-06-2012

0

25

50

1

waterbodem0

Klei, matig siltig, matig humeus, matig 
riethoudend, zwak roesthoudend, 
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: K3.9
X: 120380,91

Y: 423230,93

Datum: 21-06-2012

0

25

1

2

waterspiegel0
-5

Slib, donkerzwart, Zuigerboor-15

Klei, matig siltig, matig humeus, 
grijsbruin, Zuigerboor-40

Boring: K3.10
X: 120323,1

Y: 423254,99

Datum: 21-06-2012

0

25

50

1

2

waterspiegel0

-15

Slib, uiterst kleihoudend, donkergrijs, 
Zuigerboor

-25

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
grijsbruin, Zuigerboor

-50



Projectnummer: 20120642

Projectnaam: Waterbodem omstreken Werkendam

Locatienaam: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Opdrachtgever: Aquaterra-KuiperBurger

Projectleider: R. Goedendorp

Boormeester: A. van Eijkeren
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Projectnummer: 20120642

Projectnaam: Waterbodem omstreken Werkendam

Locatienaam: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Opdrachtgever: Aquaterra-KuiperBurger

Projectleider: R. Goedendorp

Boormeester: A. van Eijkeren
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: K4.7
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Datum: 02-07-2012
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Projectnummer: 20120642

Projectnaam: Waterbodem omstreken Werkendam

Locatienaam: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Opdrachtgever: Aquaterra-KuiperBurger

Projectleider: R. Goedendorp

Boormeester: A. van Eijkeren
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Projectnaam: Waterbodem omstreken Werkendam

Locatienaam: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Opdrachtgever: Aquaterra-KuiperBurger

Projectleider: R. Goedendorp

Boormeester: A. van Eijkeren

Pagina, 2 van 2

Getekend volgens NEN 5104

Boring: K5.7
X: 120782,27

Y: 422835,84

Datum: 02-07-2012

0

25

50

75

100

1

2

waterspiegel0

-60

Slib, donkerzwart, Zuigerboor

-90

Klei, matig siltig, donker grijsgrijs, 
Zuigerboor

-115

Boring: K5.8
X: 120729,41

Y: 422853,27

Datum: 02-07-2012

0

25

50

75

100

1

2

waterspiegel0

-50

Slib, donkerzwart, Zuigerboor

-75

Klei, matig siltig, donker grijsgrijs, 
Zuigerboor

-100

Boring: K5.9
X: 120676,04

Y: 422854,78

Datum: 02-07-2012

0

25

50

75

1

2

waterspiegel0

-50

Slib, donkerzwart, Zuigerboor
-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsgrijs, Zuigerboor

-90

Boring: K5.10
X: 120629,47

Y: 422806,52

Datum: 02-07-2012

0

25

50

75

100

1

2

waterspiegel0

-50

Slib, donkerzwart, Zuigerboor

-90

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsgrijs, Zuigerboor

-115



Projectnummer: 20120642

Projectnaam: Waterbodem omstreken Werkendam

Locatienaam: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

Opdrachtgever: Aquaterra-KuiperBurger

Projectleider: R. Goedendorp

Boormeester: A. van Eijkeren
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BIJLAGE 5 



T.a.v. L.C. Vulto

Postbus 54

3250 AB  STELLENDAM

Datum: 28-06-2012

ATKB

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-06-2012

Waterbodem omstreken Werkendam

20120642

2012108044

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties 

Analysemethoden". Extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 6951234

Certif icate no.: 2012108044

Sample description.: K2                                                
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Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 6951235

Certif icate no.: 2012108044

Sample description.: K3                                                
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Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 6951236

Certif icate no.: 2012108044

Sample description.: O1                                                
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Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 6951237

Certif icate no.: 2012108044

Sample description.: O2                                                
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Waterbodem omstreken Werkendam
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20120642

20120642

Analysecertificaat

06-07-2012/15:23

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-07-2012 A,B,C

03-07-2012

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2012115146/1

Bodemkundige analyses

S 61.4% (m/m) 72.1 78.2 55.3Droge stof

S % (m/m) 40.8Droge stof

S 2.6% (m/m) ds 2.1 <0.5 8.4 9.1Organische stof

S 96.6% (m/m) ds 96.8 99.5 90.5 89.5Gloeirest

S 10.6% (m/m) ds 16.5 3.0 15.2 20.2Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

S 69mg/kg ds 69 <50 150 140Barium (Ba)

S 0.76mg/kg ds 0.26 <0.20 4.1 3.4Cadmium (Cd)

S 6.0mg/kg ds 7.7 2.5 9.9 8.6Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 15 <5.1 44 38Koper (Cu)

S 0.11mg/kg ds 0.086 <0.051 0.64 0.49Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 18mg/kg ds 27 8.1 30 31Nikkel (Ni)

S 31mg/kg ds 28 <10 110 98Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 71 <20 400 350Zink (Zn)

Minerale olie

<4.4mg/kg ds 4.5 <3.1 <13 <10Minerale olie (C10-C12)

<7.3mg/kg ds 7.0 <5.1 <22 <17Minerale olie (C12-C16)

<8.7mg/kg ds <6.7 <6.1 <26 <20Minerale olie (C16-C21)

<17mg/kg ds <13 <12 68 <41Minerale olie (C21-C30)

<8.7mg/kg ds <6.7 <6.1 34 <20Minerale olie (C30-C35)

<8.7mg/kg ds <6.7 <6.1 <26 <20Minerale olie (C35-C40)

S <55mg/kg ds <43 <39 170 <130Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0013mg/kg ds <0.0011 <0.0010 <0.0020 <0.0014PCB 28

S <0.0013mg/kg ds <0.0011 <0.0010 <0.0020 <0.0014PCB 52

S <0.0013mg/kg ds <0.0011 <0.0010 0.0020 0.0015PCB 101

S <0.0013mg/kg ds <0.0011 <0.0010 0.0024 0.0015PCB 118

1

2

3

4

5

K1.1 (60-85) K1.9 (30-50)

K1.2 (60-110) K1.5 (40-90) K1.9 (50-75)

K1.10 (40-90) K1.3 (60-110) K1.4 (60-110) K1.6 (50-100) K1.7 (50-100) K1.8 (30-80)

K4.4 (0-15) K4.5 (0-15) K4.6 (0-10)

K4.1 (0-50) K4.10 (0-50) K4.2 (0-50) K4.3 (0-50) K4.4 (15-40) K4.5 (15-40) K4.6 (10-35) K4.7 (0-50) 6973571

6973570

6973569

6973568

6973567

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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20120642

20120642

Analysecertificaat

06-07-2012/15:23

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-07-2012 A,B,C

03-07-2012

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2012115146/1

S 0.0016mg/kg ds <0.0011 <0.0010 0.0046 0.0032PCB 138

S 0.0022mg/kg ds <0.0011 <0.0010 0.0051 0.0039PCB 153

S 0.0013mg/kg ds <0.0011 <0.0010 0.0040 0.0027PCB 180

S
1)1)

0.0087mg/kg ds 0.0054 0.0049 0.021 0.015PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.055mg/kg ds <0.050 <0.050 0.21 0.17Naftaleen

S 0.099mg/kg ds <0.050 <0.050 0.34 0.23Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.087 0.057Anthraceen

S 0.21mg/kg ds <0.050 <0.050 0.50 0.44Fluorantheen

S 0.074mg/kg ds <0.050 <0.050 0.23 0.18Benzo(a)anthraceen

S 0.088mg/kg ds <0.050 <0.050 0.33 0.25Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.14 0.11Benzo(k)fluorantheen

S 0.057mg/kg ds <0.050 <0.050 0.20 0.16Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.16 0.14Benzo(ghi)peryleen

S 0.054mg/kg ds <0.050 <0.050 0.19 0.16Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.74mg/kg ds 0.35 0.35 2.4 1.9PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

K1.1 (60-85) K1.9 (30-50)

K1.2 (60-110) K1.5 (40-90) K1.9 (50-75)

K1.10 (40-90) K1.3 (60-110) K1.4 (60-110) K1.6 (50-100) K1.7 (50-100) K1.8 (30-80)

K4.4 (0-15) K4.5 (0-15) K4.6 (0-10)

K4.1 (0-50) K4.10 (0-50) K4.2 (0-50) K4.3 (0-50) K4.4 (15-40) K4.5 (15-40) K4.6 (10-35) K4.7 (0-50) 6973571

6973570

6973569

6973568

6973567

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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20120642

Analysecertificaat

06-07-2012/15:23

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-07-2012 A,B,C

03-07-2012

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2012115146/1

Bodemkundige analyses

S 51.4% (m/m)Droge stof

S 5.1% (m/m) dsOrganische stof

S 93.6% (m/m) dsGloeirest

S 18.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm

Metalen

S 150mg/kg dsBarium (Ba)

S 3.0mg/kg dsCadmium (Cd)

S 8.4mg/kg dsKobalt (Co)

S 48mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.71mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 24mg/kg dsNikkel (Ni)

S 130mg/kg dsLood (Pb)

S 410mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<7.4mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

13mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

22mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

74mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

33mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<15mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 160mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0016mg/kg dsPCB 28

S <0.0016mg/kg dsPCB 52

S <0.0016mg/kg dsPCB 101

S <0.0016mg/kg dsPCB 118

S 0.0043mg/kg dsPCB 138

6 K5.1 (70-100) K5.1 (100-150) K5.10 (50-90) K5.2 (70-100) K5.2 (100-150) K5.3 (70-100) K5.4 (60-85) K 6973572

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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20120642

Analysecertificaat

06-07-2012/15:23

Uw projectnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

02-07-2012 A,B,C

03-07-2012

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2012115146/1

S 0.0051mg/kg dsPCB 153

S 0.0035mg/kg dsPCB 180

S 0.017mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.13mg/kg dsNaftaleen

S 0.30mg/kg dsFenanthreen

S 0.093mg/kg dsAnthraceen

S 0.42mg/kg dsFluorantheen

S 0.22mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.28mg/kg dsChryseen

S 0.12mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.18mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.14mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.17mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 2.0mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

6 K5.1 (70-100) K5.1 (100-150) K5.10 (50-90) K5.2 (70-100) K5.2 (100-150) K5.3 (70-100) K5.4 (60-85) K 6973572

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2012115146

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

K1.1 (60-85) K1.9 (30-50) 6973567 K1.1  60  85 05805658751

 6973567 K1.9  30  50 05806871201

K1.2 (60-110) K1.5 (40-90) K1.9 (50-75) 6973568 K1.2  60  110 05063322451

 6973568 K1.5  40  90 05806867801

 6973568 K1.9  50  75 05806867792

K1.10 (40-90) K1.3 (60-110) K1.4 (60-110) K1.6 (50 6973569 K1.10  40  90 05805658831

 6973569 K1.3  60  110 05806867811

 6973569 K1.4  60  110 05805658791

 6973569 K1.6  50  100 05805658741

 6973569 K1.7  50  100 05806867841

 6973569 K1.8  30  80 05806871191

K4.4 (0-15) K4.5 (0-15) K4.6 (0-10) 6973570 K4.4  0  15 05806869231

 6973570 K4.5  0  15 05806869241

 6973570 K4.6  0  10 05806869251

K4.1 (0-50) K4.10 (0-50) K4.2 (0-50) K4.3 (0-50) K 6973571 K4.1  0  50 05806869201

 6973571 K4.10  0  50 05806869291

 6973571 K4.2  0  50 05806869211

 6973571 K4.3  0  50 05806869221

 6973571 K4.7  0  50 05806869261

 6973571 K4.8  0  50 05806869271

 6973571 K4.9  0  50 05806869281

 6973571 K4.4  15  40 05063322482

 6973571 K4.5  15  40 05063322472

 6973571 K4.6  10  35 05063322522

K5.1 (70-100) K5.1 (100-150) K5.10 (50-90) K5.2 (7 6973572 K5.1  70  100 05806869301

 6973572 K5.10  50  90 05806871171

 6973572 K5.2  70  100 05806871141

 6973572 K5.3  70  100 05806871121

 6973572 K5.4  60  85 05806871131

 6973572 K5.5  90  115 05806871161

 6973572 K5.6  60  90 05806871211

 6973572 K5.7  60  90 05806871221

 6973572 K5.8  50  75 05806871181

 6973572 K5.9  50  65 05806871231

 6973572 K5.1  100  150 05806869312

 6973572 K5.2  100  150 05806871152

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2012115146

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest 

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), 

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de 

overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2012115146
Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof/Gloeirest

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 

Sedimentatie

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel( Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en gw.NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271Polychloorbifenylen (PCB)

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (VROM)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2009.
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Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 6973570

Certificate no.: 2012115146

Sample description.: K4.4 (0-15) K4.5 (0-15) K4.6 ( 0-10)               

C

1

0

_

I

n

t

e

r

n

e

_

s

t

a

n

d

a

a

r

d

C

1

2

C

1

6

C

2

1

C

3

0

C

3

5

C

4

0

_

I

n

t

e

r

n

e

_

s

t

a

n

d

a

a

r

d

0.00

500.00

1000.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00

C

1

0

_

I

n

t

e

r

n

e

_

s

t

a

n

d

a

a

r

d

C

1

2

C

1

6

C

2

1

C

3

0

C

3

5

C

4

0

_

I

n

t

e

r

n

e

_

s

t

a

n

d

a

a

r

d

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00



Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 6973571

Certificate no.: 2012115146

Sample description.: K4.1 (0-50) K4.10 (0-50) K4.2 (0-50) K4.3 (0-50) K
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Chromatogram TPH/Mineral Oil

Sample id.: 6973572

Certificate no.: 2012115146

Sample description.: K5.1 (70-100) K5.1 (100-150) K 5.10 (50-90) K5.2 (7
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K2  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,90 % 

 -als lutumgehalte :       11,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        1,500       2,016     A          
    

    235,99 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,280       0,341     A          
    

    127,52 

koper                    dg      mg/kg       26,000      37,590     <=AW       
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       19,000      30,787     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       57,000      72,857     A          
    

     45,71 

zink                     dg      mg/kg      220,000     334,238     A          
    

    138,74 

cobalt                   dg      mg/kg        5,700       9,775     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        5,890       5,890     A          
    

    292,67 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      400,000     816,327     A          
    

    329,65 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,400       2,000     A         *
    

     33,33 

PCB-52                   dg      ug/kg        2,600       5,306     A          
    

    165,31 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,400       2,000     A         *
    

     33,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,400       2,000     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        3,700       7,551     A          
    

     88,78 

PCB-153                  dg      ug/kg        4,700       9,592     A          
    

    174,05 

PCB-180                  dg      ug/kg        2,700       5,510     A          
    

    120,41 

som PCB 7                dg      ug/kg       16,640      33,959     A          
    

     69,80 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse A 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 De maximale waarde bodemfunctieklasse industrie wordt voor één of meer stoffen overschreden. U dient 

hier rekening mee te houden
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K3  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,10 % 

 -als lutumgehalte :       20,70 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        1,400       1,686     A          
    

    180,93 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,230       0,249     A          
    

     65,94 

koper                    dg      mg/kg       20,000      23,622     <=AW       
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       26,000      29,642     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       48,000      53,826     A          
    

      7,65 

zink                     dg      mg/kg      150,000     175,365     A          
    

     25,26 

cobalt                   dg      mg/kg        8,400       9,697     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,526       0,526     <=AW       
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      140,000     274,510     A          
    

     44,48 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,300       1,784     A         *
    

     18,95 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,300       1,784     <=AW      *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,300       1,784     A         *
    

     18,95 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,300       1,784     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        2,000       3,922     <=AW       
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg        2,500       4,902     A          
    

     40,06 

PCB-180                  dg      ug/kg        1,600       3,137     A          
    

     25,49 

som PCB 7                dg      ug/kg        9,740      19,098     <=AW       
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse A 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: O1  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        6,50 % 

 -als lutumgehalte :       12,40 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,310       0,273     <=AW      *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,078       0,065     <=AW      *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg        9,700      13,257     <=AW       
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       15,000      23,438     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg <     16,000      13,817     <=AW      *
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       43,000      62,094     <=AW       
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        5,000       8,224     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,476       0,476     <=AW       
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      200,000     307,692     A          
    

     61,94 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,600       1,723     A         *
    

     14,87 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,600       1,723     <=AW      *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     A         *
    

     14,87 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     <=AW      *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     <=AW      *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     <=AW      *
    

      -    

som PCB 7                dg      ug/kg <     11,200      12,062     <=AW      *
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse A 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: O2  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,70 % 

 -als lutumgehalte :       12,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,187     <=AW      *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,050       0,042     <=AW      *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg       10,000      14,184     <=AW       
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       19,000      29,425     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       18,000      22,734     <=AW       
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       51,000      75,277     <=AW       
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        5,100       8,303     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,678       0,678     <=AW       
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      100,000     212,766     A          
    

     11,98 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       1,489     <=AW      *
    

      -    

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       1,489     <=AW      *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     <=AW      *
    

      -    

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     <=AW      *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     <=AW      *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     <=AW      *
    

      -    

som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      10,426     <=AW      *
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse A 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 

Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.1 (60-85) K1.9 (30-50  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,60 % 

 -als lutumgehalte :       10,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,760       1,128     A          
    

     88,04 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,110       0,138     <=AW       
    

      -    

koper                    dg      mg/kg       15,000      23,560     <=AW       
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       18,000      30,583     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       31,000      41,693     <=AW       
    

      -    

zink                     dg      mg/kg      130,000     212,369     A          
    

     51,69 

cobalt                   dg      mg/kg        6,000      10,870     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,742       0,742     <=AW       
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     55,000     148,077     <=AW      *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,300       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,300       3,500     A         *
    

     75,00 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,300       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,300       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        1,600       6,154     A          
    

     53,85 

PCB-153                  dg      ug/kg        2,200       8,462     A          
    

    141,76 

PCB-180                  dg      ug/kg        1,300       5,000     A          
    

    100,00 

som PCB 7                dg      ug/kg        8,740      33,615     A          
    

     68,08 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse A 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.10 (40-90) K1.3 (60-1  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        0,35 % 

 -als lutumgehalte :        3,00 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,257     <=AW      *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,051       0,051     <=AW      *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg <      5,100       7,556     <=AW      *
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg        8,100      21,808     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg <     10,000      11,153     <=AW      *
    

      -    

zink                     dg      mg/kg <     20,000      32,927     <=AW      *
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        2,500       7,923     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg <      0,500       0,350     <=AW      *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     39,000     136,500     <=AW      *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     75,00 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

    133,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     <=AW      *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     A         *
    

     40,00 

som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      24,500     A         *
    

     22,50 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.2 (60-110) K1.5 (40-9  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,10 % 

 -als lutumgehalte :       16,50 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,260       0,365     <=AW       
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,086       0,100     <=AW       
    

      -    

koper                    dg      mg/kg       15,000      20,642     <=AW       
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       27,000      35,660     A          
    

      1,89 

lood                     dg      mg/kg       28,000      34,694     <=AW       
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       71,000      96,834     <=AW       
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        7,700      10,468     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg <      0,500       0,350     <=AW      *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     43,000     143,333     <=AW      *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,100       3,667     A         *
    

    144,44 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,100       3,667     A         *
    

     83,33 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     A         *
    

    144,44 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     <=AW      *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     A         *
    

      4,76 

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     A         *
    

     46,67 

som PCB 7                dg      ug/kg <      7,700      25,667     A         *
    

     28,33 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Vrij toepasbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K4.1 (0-50) K4.10 (0-50)  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        9,10 % 

 -als lutumgehalte :       20,20 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        3,400       3,644     A          
    

    507,28 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,490       0,521     A          
    

    247,19 

koper                    dg      mg/kg       38,000      41,989     A          
    

      4,97 

nikkel                   dg      mg/kg       31,000      35,927     A          
    

      2,65 

lood                     dg      mg/kg       98,000     105,044     A          
    

    110,09 

zink                     dg      mg/kg      350,000     394,366     A          
    

    181,69 

cobalt                   dg      mg/kg        8,600      10,110     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        1,897       1,897     A          
    

     26,47 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <    130,000     100,000     <=AW      *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,400       1,077     <=AW      *
    

      -    

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,400       1,077     <=AW      *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg        1,500       1,648     A          
    

      9,89 

PCB-118                  dg      ug/kg        1,500       1,648     <=AW       
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        3,200       3,516     <=AW       
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg        3,900       4,286     A          
    

     22,45 

PCB-180                  dg      ug/kg        2,700       2,967     A          
    

     18,68 

som PCB 7                dg      ug/kg       14,760      16,220     <=AW       
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse A 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K4.4 (0-15) K4.5 (0-15)  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        8,40 % 

 -als lutumgehalte :       15,20 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        4,100       4,714     B          
    

     17,84 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,640       0,727     A          
    

    384,48 

koper                    dg      mg/kg       44,000      54,321     A          
    

     35,80 

nikkel                   dg      mg/kg       30,000      41,667     A          
    

     19,05 

lood                     dg      mg/kg      110,000     127,038     A          
    

    154,08 

zink                     dg      mg/kg      400,000     517,560     A          
    

    269,69 

cobalt                   dg      mg/kg        9,900      14,242     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        2,387       2,387     A          
    

     59,13 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      170,000     202,381     A          
    

      6,52 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      2,000       1,667     A         *
    

     11,11 

PCB-52                   dg      ug/kg <      2,000       1,667     <=AW      *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg        2,000       2,381     A          
    

     58,73 

PCB-118                  dg      ug/kg        2,400       2,857     <=AW       
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        4,600       5,476     A          
    

     36,90 

PCB-153                  dg      ug/kg        5,100       6,071     A          
    

     73,47 

PCB-180                  dg      ug/kg        4,000       4,762     A          
    

     90,48 

som PCB 7                dg      ug/kg       20,900      24,881     A          
    

     24,40 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse B 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 De maximale waarde bodemfunctieklasse industrie wordt voor één of meer stoffen overschreden. U dient 

hier rekening mee te houden
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Toetsing volgens: Toepassen in oppervlaktewater (Bbk)                    Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K5.1 (70-100) K5.1 (100-  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,10 % 

 -als lutumgehalte :       18,10 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        3,000       3,716     A          
    

    519,28 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,710       0,794     A          
    

    429,02 

koper                    dg      mg/kg       48,000      59,751     A          
    

     49,38 

nikkel                   dg      mg/kg       24,000      29,893     <=AW       
    

      -    

lood                     dg      mg/kg      130,000     150,956     B          
    

      9,39 

zink                     dg      mg/kg      410,000     512,729     A          
    

    266,23 

cobalt                   dg      mg/kg        8,400      10,696     <=AW       
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     <=AW      *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        2,053       2,053     A          
    

     36,87 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      160,000     313,725     A          
    

     65,12 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,600       2,196     A         *
    

     46,41 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,600       2,196     A         *
    

      9,80 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,600       2,196     A         *
    

     46,41 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,600       2,196     <=AW      *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        4,300       8,431     A          
    

    110,78 

PCB-153                  dg      ug/kg        5,100      10,000     A          
    

    185,71 

PCB-180                  dg      ug/kg        3,500       6,863     A          
    

    174,51 

som PCB 7                dg      ug/kg       17,380      34,078     A          
    

     70,39 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Klasse B 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 

Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K2  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,90 % 

 -als lutumgehalte :       11,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        1,500       2,016     Ja         
    

    235,99 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,280       0,341     Ja         
    

    127,52 

koper                    dg      mg/kg       26,000      37,590     Ja         
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       19,000      30,787     Ja         
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       57,000      72,857     Ja         
    

     45,71 

zink                     dg      mg/kg      220,000     334,238     Ja         
    

    138,74 

cobalt                   dg      mg/kg        5,700       9,775     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        5,890       5,890     Ja         
    

    292,67 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      400,000     816,327     Ja         
    

    329,65 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,400       2,000     Ja        *
    

     33,33 

PCB-52                   dg      ug/kg        2,600       5,306     Ja         
    

    165,31 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,400       2,000     Ja        *
    

     33,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,400       2,000     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        3,700       7,551     Ja         
    

     88,78 

PCB-153                  dg      ug/kg        4,700       9,592     Ja         
    

    174,05 

PCB-180                  dg      ug/kg        2,700       5,510     Ja         
    

    120,41 

som PCB 7                dg      ug/kg       16,640      33,959     Ja         
    

     69,80 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 De maximale waarde bodemfunctieklasse industrie wordt voor één of meer stoffen overschreden. U dient 

hier rekening mee te houden
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K3  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,10 % 

 -als lutumgehalte :       20,70 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        1,400       1,686     Ja         
    

    180,93 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,230       0,249     Ja         
    

     65,94 

koper                    dg      mg/kg       20,000      23,622     Ja         
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       26,000      29,642     Ja         
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       48,000      53,826     Ja         
    

      7,65 

zink                     dg      mg/kg      150,000     175,365     Ja         
    

     25,26 

cobalt                   dg      mg/kg        8,400       9,697     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,526       0,526     Ja         
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      140,000     274,510     Ja         
    

     44,48 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,300       1,784     Ja        *
    

     18,95 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,300       1,784     Ja        *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,300       1,784     Ja        *
    

     18,95 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,300       1,784     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        2,000       3,922     Ja         
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg        2,500       4,902     Ja         
    

     40,06 

PCB-180                  dg      ug/kg        1,600       3,137     Ja         
    

     25,49 

som PCB 7                dg      ug/kg        9,740      19,098     Ja         
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: O1  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        6,50 % 

 -als lutumgehalte :       12,40 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,310       0,273     Ja        *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,078       0,065     Ja        *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg        9,700      13,257     Ja         
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       15,000      23,438     Ja         
    

      -    

lood                     dg      mg/kg <     16,000      13,817     Ja        *
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       43,000      62,094     Ja         
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        5,000       8,224     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,476       0,476     Ja         
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      200,000     307,692     Ja         
    

     61,94 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,600       1,723     Ja        *
    

     14,87 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,600       1,723     Ja        *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     Ja        *
    

     14,87 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     Ja        *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     Ja        *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,600       1,723     Ja        *
    

      -    

som PCB 7                dg      ug/kg <     11,200      12,062     Ja        *
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: O2  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,70 % 

 -als lutumgehalte :       12,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,187     Ja        *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,050       0,042     Ja        *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg       10,000      14,184     Ja         
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       19,000      29,425     Ja         
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       18,000      22,734     Ja         
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       51,000      75,277     Ja         
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        5,100       8,303     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,678       0,678     Ja         
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      100,000     212,766     Ja         
    

     11,98 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       1,489     Ja        *
    

      -    

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       1,489     Ja        *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     Ja        *
    

      -    

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     Ja        *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     Ja        *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       1,489     Ja        *
    

      -    

som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      10,426     Ja        *
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 

Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.1 (60-85) K1.9 (30-50  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,60 % 

 -als lutumgehalte :       10,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,760       1,128     Ja         
    

     88,04 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,110       0,138     Ja         
    

      -    

koper                    dg      mg/kg       15,000      23,560     Ja         
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       18,000      30,583     Ja         
    

      -    

lood                     dg      mg/kg       31,000      41,693     Ja         
    

      -    

zink                     dg      mg/kg      130,000     212,369     Ja         
    

     51,69 

cobalt                   dg      mg/kg        6,000      10,870     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        0,742       0,742     Ja         
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     55,000     148,077     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,300       3,500     Ja        *
    

    133,33 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,300       3,500     Ja        *
    

     75,00 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,300       3,500     Ja        *
    

    133,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,300       3,500     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        1,600       6,154     Ja         
    

     53,85 

PCB-153                  dg      ug/kg        2,200       8,462     Ja         
    

    141,76 

PCB-180                  dg      ug/kg        1,300       5,000     Ja         
    

    100,00 

som PCB 7                dg      ug/kg        8,740      33,615     Ja         
    

     68,08 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.10 (40-90) K1.3 (60-1  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        0,35 % 

 -als lutumgehalte :        3,00 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,257     Ja        *
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg <      0,051       0,051     Ja        *
    

      -    

koper                    dg      mg/kg <      5,100       7,556     Ja        *
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg        8,100      21,808     Ja         
    

      -    

lood                     dg      mg/kg <     10,000      11,153     Ja        *
    

      -    

zink                     dg      mg/kg <     20,000      32,927     Ja        *
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        2,500       7,923     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg <      0,500       0,350     Ja        *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     39,000     136,500     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     Ja        *
    

    133,33 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,000       3,500     Ja        *
    

     75,00 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     Ja        *
    

    133,33 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     Ja        *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     Ja        *
    

      -    

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,000       3,500     Ja        *
    

     40,00 

som PCB 7                dg      ug/kg <      7,000      24,500     Ja        *
    

     22,50 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.2 (60-110) K1.5 (40-9  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,10 % 

 -als lutumgehalte :       16,50 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,260       0,365     Ja         
    

      -    

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,086       0,100     Ja         
    

      -    

koper                    dg      mg/kg       15,000      20,642     Ja         
    

      -    

nikkel                   dg      mg/kg       27,000      35,660     Ja         
    

      1,89 

lood                     dg      mg/kg       28,000      34,694     Ja         
    

      -    

zink                     dg      mg/kg       71,000      96,834     Ja         
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        7,700      10,468     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg <      0,500       0,350     Ja        *
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     43,000     143,333     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,100       3,667     Ja        *
    

    144,44 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,100       3,667     Ja        *
    

     83,33 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     Ja        *
    

    144,44 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     Ja        *
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     Ja        *
    

      4,76 

PCB-180                  dg      ug/kg <      1,100       3,667     Ja        *
    

     46,67 

som PCB 7                dg      ug/kg <      7,700      25,667     Ja        *
    

     28,33 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K4.1 (0-50) K4.10 (0-50)  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        9,10 % 

 -als lutumgehalte :       20,20 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        3,400       3,644     Ja         
    

    507,28 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,490       0,521     Ja         
    

    247,19 

koper                    dg      mg/kg       38,000      41,989     Ja         
    

      4,97 

nikkel                   dg      mg/kg       31,000      35,927     Ja         
    

      2,65 

lood                     dg      mg/kg       98,000     105,044     Ja         
    

    110,09 

zink                     dg      mg/kg      350,000     394,366     Ja         
    

    181,69 

cobalt                   dg      mg/kg        8,600      10,110     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        1,897       1,897     Ja         
    

     26,47 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <    130,000     100,000     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,400       1,077     Ja        *
    

      -    

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,400       1,077     Ja        *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg        1,500       1,648     Ja         
    

      9,89 

PCB-118                  dg      ug/kg        1,500       1,648     Ja         
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        3,200       3,516     Ja         
    

      -    

PCB-153                  dg      ug/kg        3,900       4,286     Ja         
    

     22,45 

PCB-180                  dg      ug/kg        2,700       2,967     Ja         
    

     18,68 

som PCB 7                dg      ug/kg       14,760      16,220     Ja         
    

      -    

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat 
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K4.4 (0-15) K4.5 (0-15)  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        8,40 % 

 -als lutumgehalte :       15,20 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        4,100       4,714     Nee        
    

     17,84 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,640       0,727     Ja         
    

    384,48 

koper                    dg      mg/kg       44,000      54,321     Ja         
    

     35,80 

nikkel                   dg      mg/kg       30,000      41,667     Ja         
    

     19,05 

lood                     dg      mg/kg      110,000     127,038     Ja         
    

    154,08 

zink                     dg      mg/kg      400,000     517,560     Ja         
    

    269,69 

cobalt                   dg      mg/kg        9,900      14,242     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        2,387       2,387     Ja         
    

     59,13 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      170,000     202,381     Ja         
    

      6,52 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      2,000       1,667     Ja        *
    

     11,11 

PCB-52                   dg      ug/kg <      2,000       1,667     Ja        *
    

      -    

PCB-101                  dg      ug/kg        2,000       2,381     Ja         
    

     58,73 

PCB-118                  dg      ug/kg        2,400       2,857     Ja         
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        4,600       5,476     Ja         
    

     36,90 

PCB-153                  dg      ug/kg        5,100       6,071     Ja         
    

     73,47 

PCB-180                  dg      ug/kg        4,000       4,762     Ja         
    

     90,48 

som PCB 7                dg      ug/kg       20,900      24,881     Ja         
    

     24,40 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Niet verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 De maximale waarde bodemfunctieklasse industrie wordt voor één of meer stoffen overschreden. U dient 

hier rekening mee te houden
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Toetsing volgens: Verspreiden in zoet oppervlaktewater (Bbk)             Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K5.1 (70-100) K5.1 (100-  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: Bbk 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,10 % 

 -als lutumgehalte :       18,10 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        3,000       3,716     Ja         
    

    519,28 

anorganisch kwik         dg      mg/kg        0,710       0,794     Ja         
    

    429,02 

koper                    dg      mg/kg       48,000      59,751     Ja         
    

     49,38 

nikkel                   dg      mg/kg       24,000      29,893     Ja         
    

      -    

lood                     dg      mg/kg      130,000     150,956     Nee        
    

      9,39 

zink                     dg      mg/kg      410,000     512,729     Ja         
    

    266,23 

cobalt                   dg      mg/kg        8,400      10,696     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

som PAK 10 (VROM)        dg      mg/kg        2,053       2,053     Ja         
    

     36,87 

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      160,000     313,725     Ja         
    

     65,12 

 

  PCB 

PCB-28                   dg      ug/kg <      1,600       2,196     Ja        *
    

     46,41 

PCB-52                   dg      ug/kg <      1,600       2,196     Ja        *
    

      9,80 

PCB-101                  dg      ug/kg <      1,600       2,196     Ja        *
    

     46,41 

PCB-118                  dg      ug/kg <      1,600       2,196     Ja        *
    

      -    

PCB-138                  dg      ug/kg        4,300       8,431     Ja         
    

    110,78 

PCB-153                  dg      ug/kg        5,100      10,000     Ja         
    

    185,71 

PCB-180                  dg      ug/kg        3,500       6,863     Ja         
    

    174,51 

som PCB 7                dg      ug/kg       17,380      34,078     Ja         
    

     70,39 

 

Aantal getoetste parameters: 18 

 

Eindoordeel:  Niet verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 

Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K2  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,90 % 

 -als lutumgehalte :       11,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        1,500       2,016     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            1,500       1,404     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,280       0,011     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           26,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           19,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           57,000       0,173     .          
    

      -    

zink                     PAF     %          220,000      27,044     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        5,700       9,775     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %            0,190       0,364     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %            0,150       0,120     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            1,100       4,282     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            1,700       1,914     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,490       0,100     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,700       0,277     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,280       0,015     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %            0,510       0,401     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,360       0,142     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,410       0,502     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      400,000     816,327     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %            0,003       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %            0,004       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %            0,005       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %            0,003       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -          28,201     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -          14,376     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K3  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,10 % 

 -als lutumgehalte :       20,70 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        1,400       1,686     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            1,400       0,696     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,230       0,003     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           20,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           26,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           48,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %          150,000       0,983     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        8,400       9,697     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %            0,059       0,031     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,004     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,072       0,032     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,100       0,006     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,050       0,000     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,070       0,001     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,050       0,001     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      140,000     274,510     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           1,674     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           1,158     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: O1  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        6,50 % 

 -als lutumgehalte :       12,40 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,310       0,273     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,310       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,078       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %            9,700       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           15,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %     <     16,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           43,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        5,000       8,224     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,050       0,005     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,053       0,009     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,120       0,006     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,058       0,000     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,050       0,001     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      200,000     307,692     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           0,721     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: O2  

Datum monstername: 22-06-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,70 % 

 -als lutumgehalte :       12,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,187     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           10,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           19,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           18,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           51,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        5,100       8,303     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,050       0,011     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,005     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,052       0,019     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,140       0,018     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,058       0,001     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,092       0,003     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %            0,076       0,008     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,074       0,004     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,081       0,020     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      100,000     212,766     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           1,445     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg 
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Einde uitvoerverslag  
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.1 (60-85) K1.9 (30-50  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,60 % 

 -als lutumgehalte :       10,60 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,760       1,128     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            0,760       0,162     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,110       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           15,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           18,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           31,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %          130,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        6,000      10,870     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %            0,055       0,113     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,020     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,099       0,252     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,210       0,152     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,074       0,006     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,088       0,013     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %            0,057       0,016     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,003     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,054       0,030     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     55,000     148,077     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %            0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,162     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           3,728     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.10 (40-90) K1.3 (60-1  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        0,35 % 

 -als lutumgehalte :        3,00 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,257     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,051       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %     <      5,100       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %            8,100       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %     <     10,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %     <     20,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        2,500       7,923     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,050       0,076     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,036     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %     <      0,050       0,052     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %     <      0,050       0,005     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,001     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,050       0,009     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,006     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,050       0,021     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     39,000     136,500     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           2,905     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K1.2 (60-110) K1.5 (40-9  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        2,10 % 

 -als lutumgehalte :       16,50 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        0,260       0,365     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            0,260       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,086       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           15,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           27,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           28,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           71,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        7,700      10,468     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,050       0,069     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,033     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %     <      0,050       0,047     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %     <      0,050       0,004     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,050       0,001     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,001     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,050       0,008     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,005     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,050       0,018     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     43,000     143,333     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           2,734     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K4.1 (0-50) K4.10 (0-50)  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        9,10 % 

 -als lutumgehalte :       20,20 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        3,400       3,644     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            3,400       3,811     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,490       0,097     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           38,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           31,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           98,000       1,308     .          
    

      -    

zink                     PAF     %          350,000      40,538     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        8,600      10,110     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %            0,170       0,087     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %            0,057       0,003     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,230       0,113     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,440       0,052     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,180       0,002     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,250       0,008     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,110       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %            0,160       0,009     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,140       0,004     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,160       0,021     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <    130,000     100,000     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %            0,003       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %            0,004       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %            0,003       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -          43,606     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           1,883     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K4.4 (0-15) K4.5 (0-15)  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        8,40 % 

 -als lutumgehalte :       15,20 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        4,100       4,714     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            4,100       7,003     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,640       0,204     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           44,000       3,390     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           30,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %          110,000       2,244     .          
    

      -    

zink                     PAF     %          400,000      54,259     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        9,900      14,242     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %            0,210       0,158     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %            0,087       0,011     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,340       0,283     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,500       0,082     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,230       0,005     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,330       0,018     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,140       0,001     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %            0,200       0,019     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,160       0,007     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,190       0,037     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      170,000     202,381     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %            0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %            0,005       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %            0,005       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %            0,004       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -          59,909     Nee        
    

     19,82 

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           2,915     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Niet verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.202  

Datum toetsing: 10-07-2012 

Meetpunt: K5.1 (70-100) K5.1 (100-  

Datum monstername: 03-07-2012          Tijd monstername: 0:00:00 

Beheerder: ONBEKEND 

X-coordinaat: 0                             Y-coordinaat: 0         

Maaiveld t.o.v. NAP (m): 0                Compartiment: Bodem/Sediment 

Laag boven (cm): 0                         Laag onder (cm): 0       

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        5,10 % 

 -als lutumgehalte :       18,10 % 

 
Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg        3,000       3,716     Ja         
    

      -    

cadmium                  PAF     %            3,000       5,475     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %            0,710       0,264     .          
    

      -    

koper                    PAF     %           48,000      13,391     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %           24,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %          130,000       6,158     .          
    

      -    

zink                     PAF     %          410,000      55,237     .          
    

      -    

cobalt                   dg      mg/kg        8,400      10,696     Ja         
    

      -    

molybdeen                dg      mg/kg <      1,500       1,050     Ja        *
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %            0,130       0,164     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %            0,093       0,040     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %            0,300       0,557     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,420       0,158     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %            0,220       0,016     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %            0,280       0,039     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %            0,120       0,002     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %            0,180       0,046     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %            0,140       0,017     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %            0,170       0,085     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg      160,000     313,725     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,002       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %            0,004       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %            0,005       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %            0,004       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -          65,702     Nee        
    

     31,40 

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           4,600     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 26 

 

Eindoordeel:  Niet verspreidbaar 

 

Meldingen:   
* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg 
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Einde uitvoerverslag  
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1 Inleiding 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal Bedrijventerrein 

(verder: het RBT) te ontwikkelen. De gemeente Werkendam wil ten behoeve van dit initiatief een 

bestemmingsplan opstellen. De locatie voor het RBT is opgenomen in de Structuurvisie Plus Land van 

Heusden en Altena uit 2004 en de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant. Het RBT is ook 

opgenomen op de projectenlijst van het ‘Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ (NSL), IB-

nummer 539, Kabinetbesluit NSL 10 juli 2009. 

 

Het beoogde terrein (zie Afbeelding 1) ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein ‘Bruine 

Kilhaven’ (fase I tot en met V) en de kern Werkendam in de gemeente Werkendam en beslaat in totaal 

ongeveer 45 hectare bruto. Het terrein zal gefaseerd worden ontwikkeld, waarbij de eerste fase circa 20 

hectare zal beslaan.  

 

Voor het bestemmingsplan wordt de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Als 

onderdeel van de op te stellen milieueffectrapport (MER) en de ruimtelijke onderbouwing van het 

bestemmingsplan is een onderzoek verricht naar de effecten op het gebied van de aspecten geluid en 

luchtkwaliteit. 

 

In het volgende hoofdstuk zijn kort de situatie en de te onderzoeken varianten beschreven. Hoofdstuk 3 

gaat in op de uitgangspunten voor de berekeningen. Het wettelijke kader is beschreven in hoofdstuk 4.  

Hoofdstuk 5 beschrijft de huidige situatie en de autonome ontwikkeling voor geluid en luchtkwaliteit. De 

effecten van de beoogde ontwikkelingen zijn beschreven in hoofdstuk 6.  Hoofdstuk 7 gaat in op de 

wettelijke toetsing voor het bestemmingsplan. Tot slot beschrijft hoofdstuk 8 de conclusies van dit 

onderzoek. 
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Afbeelding 1: Locatie RBT (geel). Bron: Google Earth 

 



 

 

  

 

MER Regionaal Bedrijventerrein (RBT) Werkendam 
Achtergrondrapport Geluid en Luchtkwaliteit 

 
076930767:C - Definitief ARCADIS 

 
7 

     

2 Situatie en te onderzoeken 

varianten 

 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal Bedrijventerrein 

(verder: het RBT) te ontwikkelen. Het beoogde terrein ligt in de gemeente Werkendam ten zuiden van het 

bestaande bedrijventerrein ‘Bruine Kilhaven’ (fase I tot en met V) en de kern Werkendam (zie Afbeelding 

1). Het terrein omvat in totaal circa 45 hectare bruto. Het terrein wordt gefaseerd ontwikkeld, waarbij de 

eerste fase circa 20 hectare bruto omvat. 

 

In het MER worden de volgende inrichtingsvarianten beoordeeld: 

§ Variant 1: Maximale uitgeefbaarheid door Kreekherstel 

§ Variant 2: Inpakken 

§ Variant 3: Eilanden in het groen 

§ Subvariant Kreekherstel. 

 

Deze varianten zijn weergegeven in Afbeelding 2. Voor meer informatie over deze varianten wordt 

verwezen naar het hoofdrapport.  

 

Voor de aspecten geluid en luchtkwaliteit is alleen variant 1 (maximale uitgeefbaarheid door kreekherstel) 

onderzocht. Dit is namelijk de ‘worst case’ inrichtingsvariant, omdat dit het grootste oppervlak 

bedrijventerrein omvat. Ook is het de variant met de grootste verkeersaantrekkende werking. 

 

Het bestemmingsplan wordt naar verwachting in 2014 vastgesteld. Uitgaande van een looptijd van 10 jaar 

wordt als referentiejaar voor fase 1 uitgegaan van het jaar 2024 en voor fase 2 het jaar 2034. 

 

Op het RBT kunnen bedrijven uit de milieucategorieën 2 tot en met 5 worden gevestigd. De vestiging van 

zoneringsplichtige inrichtingen wordt niet uitgesloten. Op basis van de afstanden tot de woningen in de 

omgeving van het bedrijventerrein, is uitgegaan van toepassing van een inwaartse milieuzonering 

conform de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’, editie 2009. Dit betekent dat de afstand van een 

bedrijf tot woningen groter is naarmate het bedrijf in een zwaardere milieucategorie valt. De gehanteerde 

milieuzonering is weergegeven in Afbeelding 3. Het uitgangspunt is dat het bedrijventerrein gefaseerd 

ontwikkeld wordt. Fase 1 is daarbij het noordelijke deel (rode cirkel) en fase 2 het zuidelijke deel (blauwe 

cirkel).  
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Afbeelding 2: Overzicht van de varianten 

 

 

Afbeelding 3: Uitgangspunt milieuzonering bedrijventerrein 
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3 Uitgangspunten berekeningen 

3.1 UITGANGSPUNTEN GELUID 

3.1.1 BEREKENINGSMETHODE 

Het akoestisch onderzoek voor industrielawaai is verricht volgens de ‘Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai’ (HMRI), conform artikel 2.3 van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’. Voor 

wegverkeerslawaai is het akoestisch onderzoek verricht conform het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012’, bijlage III.  

 

De overdrachtsberekeningen zijn verricht met het softwarepakket Geomilieu, versie 2.30. In de 

berekeningen is met de van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreducties, bodem- en 

luchtdemping. De eventuele afscherming door gebouwen is in de berekeningen verwaarloosd. 

 

Het industrieterrein is ingevoerd als een hard, geluidsreflecterend bodemgebied (bodemfactor 0), net zoals 

de wegen. De woonwijken zijn ingevoerd als half hard, half zacht (bodemfactor 0,5). Voor het omliggende 

gebied is uitgegaan van een geluidsabsorberend bodemgebied (bodemfactor 1). De invoergegevens en 

rekenresultaten van de rekenmodellen zijn vermeld in bijlagen 1 en 2.  

3.1.2 UITGANGSPUNTEN INDUSTRIELAWAAI 

Voor de verdeling van de milieucategorieën over het bedrijventerrein is uitgegaan van de milieuzonering 

zoals weergeven in Afbeelding 3. In de publicatie ‘Bedrijven en Milieuzonering’ van de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten is per milieucategorie een maximale hinderafstand (tussen de perceelgrens en de 

ontvanger) vermeld behorende bij de 45 dB(A) contour. In Tabel 1 is een overzicht weergegeven van de 

gehanteerde categorie en de hinderafstand. Op basis van de hinderafstand is het gemiddelde 

geluidsbronvermogen per categorie vastgesteld. Het gehanteerde bronvermogen per oppervlakte per 

categorie is ook in deze tabel weergegeven. 

Tabel 1: Gehanteerde bronvermogen per milieucategorie 

Milieucategorie Afstand tot 45 dB(A) contour Gemiddeld geluidsbronvermogen 

per oppervlakte eenheid 

 [m] [dB(A)/m
2
] 

3.2 100 60 

4.1 200 64 

4.2 300 67 

5.1 500 70 

5.2 700 73 
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Het bedrijventerrein is gemodelleerd door middel van een raster van fictieve puntbronnen. De afstand 

tussen de bronnen bedraagt 20 m. Voor de kavelbronnen is een hoogte van 5 meter boven het maaiveld 

gehanteerd. Deze hoogte is representatief voor het type bedrijven op het terrein, waar het geluid wordt 

bepaald door onder andere transportbewegingen, geluidsbronnen op het dak van de bedrijfsgebouwen en 

de uitstraling door de gevel van de bedrijfsgebouwen. Het spectrum van de kavelbronnen is gebaseerd op 

een gemiddeld industrielawaaispectrum. Het gemiddelde industrielawaaispectrum is in Tabel 2 

weergegeven. 

 

Tabel 2: Relatief industrielawaai spectrum 

Frequentie 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k Hz 

LWA Relatief -25 -20 -15 -11 -7 -6 -8 -9 -11 dB(A) 

 

Voor de beschrijving van de geluidsniveaus in de referentiesituatie zijn voornoemde uitgangspunten ook 

gehanteerd voor een inschatting van de geluidsniveaus van het bestaande bedrijventerrein ‘Bruine 

Kilhaven’ ten noordwesten van het RBT. Op dit terrein zijn bedrijven toegestaan tot maximaal 

milieucategorie 4.2, met voor een deel van het terrein een beperking tot maximaal milieucategorie 2 of 3.  

3.1.3 UITGANGSPUNTEN WEGVERKEERSLAWAAI 

De in het onderzoek gehanteerde verkeersintensiteiten zijn weergegeven in Tabel 3. De 

voertuigverdelingen en de verdelingen over de dag-, avond- en nachtperiode zijn vermeld in Tabel 4.  

 

De gehanteerde rijsnelheden zijn 80 km/uur voor de Grote Waardweg en voor de Dijkgraaf den 

Dekkerweg tot aan de bebouwde kom. Voor de ontsluitingsweg van het RBT op het industrieterrein en het 

deel van de Dijkgraaf den Dekkerweg binnen de bebouwde kom is uitgegaan van een rijsnelheid van 50 

km/uur. Het wegdektype betreft voor alle wegen het referentiewegdek DAB.  

 

Verlaging maximum snelheid Dijkgraaf den Dekkerweg en Grote Waardweg 

Bij de afronding van het onderzoek bleek dat eind augustus 2012 de maximum snelheid op de Dijkgraaf Den 

Dekkerweg is verlaagd van 80 km/uur naar 60 km/uur. Dit  betreft het gedeelte ten westen van de rotonde Grote 

Waardweg/Borcharenweg tot aan de kruising met de Bandijk. Ook de maximum snelheid op de Grote Waardweg  

bleek te zijn verlaagd van 80 km/uur naar 60 km/uur. Deze snelheidswijziging  is al in augustus 2009 doorgevoerd. 

Voor een rijsnelheid van 60 km/uur wordt voor de betreffende situatie vrijwel dezelfde geluidsbelasting berekend als 

voor een snelheid van 80 km/uur. Door de grotere aftrek is de geluidsbelasting inclusief aftrek 110g Wet geluidhinder 

bij een snelheid van 60 km/uur echter 3 dB lager dan bij een snelheid van 80 km/uur. Dit betekent dat voor alle 

situaties en peiljaren de geluidsbelasting langs de Dijkgraaf den Dekkerweg en langs de Grote Waardweg 3 dB lager 

is dan de waarden zoals gerapporteerd in de hoofdstukken 5 en 6 (dit is de input die is gebruikt voor het MER). De 

gerapporteerde waarden kunnen derhalve worden gezien als een worst case. De verlaging van de rijsnelheid heeft 

dus gunstige gevolgen voor de absolute waarden. Voor de onderlinge vergelijking van de beschreven situaties en 

peiljaren in het MER maakt de verlaging van de maximum snelheid echter geen relevant verschil. De verlaging van de 

maximum snelheid en dus ook de reductie van de geluidsbelasting inclusief aftrek 110g Wet geluidhinder is in alle 

gevallen hetzelfde. Voor het bestemmingsplan voor fase 1 van het RBT is in hoofdstuk 7 wel gerekend met de 

aangepaste lagere snelheden. 
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Weg Wegvak Huidige 

situatie 

(2012) 

Autonome 

ontwikke-

ling (2024) 

Plan-

situatie 

(2024) 

Autonome 

ontwikke-

ling (2034) 

Plan-

situatie 

(2034) 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Tol -Zandsteeg 17.098 20.133 21958 22.239 25.889 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Zandsteeg - Grote 
Waardweg 

15.226 18.023 19.848 19.908 23.558 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Grote Waardweg - 
Bolstrastraat 

8.517 10.053 9.9694 11.105 10.883 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Bolstrastraat - 
Vierlinghstraat 

5.893 6.701 6.945 7.402 7.889 

Grote Waardweg Dijkgraaf den 
Dekkerweg - 
Ontsluitingsweg 
RBT 

1.175 1.370 4.187 1.514 6.651 

Grote Waardweg Ontsluitingsweg 
RBT - 
Weeresteinweg 

614 738 860 815 1059 

Grote Waardweg Weersteinweg - 
Heimansgatweg 

550 666 788 736 979 

Ontsluitingsweg 
RBT 

RBT - Grote 
Waardweg 

0 0 2.938 0 5.381 

Ontsluitingsweg 
RBT 

RBT - Bruine 
Kilhaven 

0 0 602 0 709 

Tabel 3: Weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten op onderzochte wegen 

Verdeling voertuigen 

over etmaal 

Dag 

[%] 

Avond 

[%] 

Nacht 

[%] 

Uurintensiteit  6,6 2,8 1,2 

Lichte motorvoertuigen 82 91 75 

Middelzware 

motorvoertuigen 

14 8 21 

Zware motorvoertuigen 4 1 4 

Tabel 4: Gehanteerde voertuigverdeling over het etmaal 

3.2 UITGANGSPUNTEN LUCHTKWALITEIT 

3.2.1 BEREKENINGSMETHODE 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen van het bedrijventerrein is berekend met behulp van 

een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw 

Nationaal Model (NNM). Dit model komt overeen met Standaardrekenmethode 3 uit de Regeling 

beoordeling luchtkwaliteit 2007. De berekeningen zijn verricht met het softwarepakket Geomilieu, versie 

2.13, rekenmethode Stacks+. 
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Nieuw Nationaal Model 

Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de atmosfeer op basis van het 

Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en de beschouwde periode bedraagt daarom ten 

minste een jaar. De gebruikte meteorologische gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de 

windrichting, de windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM berekent op verschillende 

ontvangerpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt 

berekend gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde 

immissieconcentratie wordt overschreden. 

 

De luchtverspreiding van het wegverkeer is berekend volgens de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

2007. De verspreidingsberekeningen zijn verricht volgens Standaardrekenmethode 1 en 2 (SRM1 en 

SRM2). De berekeningen zijn uitgevoerd met het softwarepakket Geomilieu, versie 2.13, rekenmethode 

Stacks+. 

 

Omdat de reguliere goedgekeurde modellen nog niet voor het peiljaar 2034 kunnen rekenen, maar slechts 

tot 2030 (dit in verband met o.a. beschikbare emissiefactoren en achtergrondconcentraties), is voor het 

peiljaar 2034, 2030 gehanteerd. Voor 2024 is gerekend met modeljaar 2024. 

 

Het hanteren van emissies en achtergrondconcentraties van 2030 voor het peiljaar 2034, is een 

conservatieve benadering. Meer toekomstige jaren laten namelijk een afname van zowel emissiefactoren 

voor wegverkeer als achtergrondconcentraties zien. De berekende waarden zullen in werkelijkheid 

derhalve iets lager liggen.  

3.2.2 UITGANGSPUNTEN LUCHTKWALITEIT INDUSTRIE 

Voor de berekeningen zijn kentallen gegenereerd voor de gemiddelde uitstoot per hectare bedrijventerrein 

gespecificeerd voor verschillende milieucategorieën. Met deze kentallen is het mogelijk de directe emissies 

van toekomstige bedrijven weer te geven. Voor het genereren van deze kentallen wordt gebruik gemaakt 

van de meest recente CBS-cijfers (jaarlijks geactualiseerd) voor de uitstoot per bedrijfssector. Aan de hand 

van deze CBS-cijfers is het totale oppervlak aan bedrijventerrein in Nederland vertaald naar gemiddelde 

emissies per hectare per bedrijfssector. In de databank van het CBS zijn ook de bijbehorende SBI-codes 

(Standaard Bedrijfsindeling) opgenomen. Daarmee ontstaat een link met de uitgave “Bedrijven en 

milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze uitgave zijn namelijk de SBI-

codes, de bijbehorende type bedrijven en de bijhorende milieucategorieën vermeld. Op basis van de 

ontwikkelde kentallen zijn vervolgens verspreidingsberekeningen verricht om de concentraties en/of 

depositie in de directe omgeving van het bedrijventerrein te bepalen. Deze methodiek is door Arcadis 

ontwikkeld en al in vele projecten toegepast. Ook heeft deze meerdere malen de toets der kritiek 

doorstaan van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

Voornoemde aanpak leidt tot de emissiefactoren voor bedrijven per hectare per milieucategorie.  

De emissiefactoren voor bedrijven met een milieucategorie 4 en 5, waarvoor het industrieterrein 

‘Werkendam’ voornamelijk bedoeld is, zijn weergegeven in Tabel 5. Bij het hanteren van deze 

emissiefactoren is ervan uit gegaan dat er geen (grote) energiecentrales op het terrein worden gevestigd. 
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Milieucategorie Emissie [kg/(ha*jaar)] 

 NOx NH3 PM10 

4 800 75 230 

5 1820 80 315 

Tabel 5: Overzicht gehanteerde emissiefactoren industrieterrein 

Bovenstaande emissies zijn binnen de in Afbeelding 5 weergegeven milieucategorieën gemodelleerd op 

een regelmatig punten-raster van 40 bij 40 meter. Aan ieder punt is de bijbehorende emissie gekoppeld 

voor de oppervlakte dat ieder punt representeert.  

 

Binnen fase 1 en 2 is van de volgende oppervlaktes uitgegaan per milieucategorie: 

§ Milieu categorie 4 

− Fase 1: 14,1 ha  

− Fase 2: 20,6 ha 

§ Milieu categorie 5 

− Fase 1: 7,0 ha  

− Fase 2: 24,2 ha 

 

De gehanteerde immissiepunten zijn in Afbeelding 4 weergegeven. 

3.2.3 UITGANGSPUNTEN LUCHTKWALITEIT WEGVERKEER 

Voor de bijdrage als gevolg van het wegverkeer zijn berekeningen uitgevoerd voor de volgende situaties: 

§ Huidige situatie 2012 

§ Autonome situatie 2024 

§ Planvariant 1 in 2024 

§ Autonome situatie 2034 

§ Planvariant 1 in 2034 

 

De gehanteerde verkeerscijfers zijn weergegeven in Tabel 3 en Tabel 4.  

 

De maximum snelheid op de Dijkgraaf Den Dekkerweg is eind augustus 2012 verlaagd van 80 km/uur 

naar 60 km/uur. Het betreft het gedeelte ten westen van de rotonde Grote Waardweg/Borcharenweg tot 

aan de kruising met de Bandijk. Ook de snelheid van de Grote Waardweg is verlaagd van 80 km/uur naar 

60 km/uur.  Deze snelheidswijziging  is al in augustus 2009 doorgevoerd. In het model is gerekend met de 

oorspronkelijke  snelheid van 80 km/uur. Uit de emissiefactoren blijkt dat voor de betreffende situatie 

beide snelheden binnen dezelfde snelheidsklasse vallen en derhalve hetzelfde effect op de luchtkwaliteit 

zullen hebben. De verlaging van de snelheid heeft in de betreffende situatie dan ook een te verwaarlozen 

effect en is in het kader van luchtkwaliteit niet relevant. 

 

In onderstaande afbeelding zijn de immissiepunten weergegeven waarop gerekend is op toetshoogte (1,5 

meter boven maaiveld). Hierbij zijn de immissiepunten langs de wegen op toetsafstand (10 meter vanaf 

kantverharding) gemodelleerd. Deze immissiepunten zijn vergroot opgenomen in Bijlage 3. 
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Afbeelding 4 Gehanteerde immissiepunten 
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4 Wettelijk kader 

4.1 INDUSTRIELAWAAI 

Het Regionaal Bedrijventerrein wordt gezoneerd ingevolge artikel 40 van de Wet geluidhinder. Op het 

terrein wordt de vestiging van inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, 

inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, namelijk niet uitgesloten. 

Dit betekent dat de Wet geluidhinder van toepassing is en er wettelijke eisen gelden ten aanzien van de 

cumulatieve geluidsbelasting van de bedrijven op het Regionaal Bedrijventerrein. In het kader van een 

goede ruimtelijke ordening is het van belang om ook de cumulatie met de geluidsbelasting van het 

bestaande bedrijventerrein te beschouwen.  

 

De Wet geluidhinder (Wgh) kent voor woningen in de zone van een industrieterrein een 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde1 (artikel 44 Wgh). Daarnaast kent de Wet geluidhinder 

de mogelijkheid (artikel 45 Wgh) om voor aanwezige woningen een hogere waarde van maximaal  

60 dB(A) etmaalwaarde vast te stellen. Een voorwaarde hiervoor is dat maatregelen, gericht op het 

terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein onvoldoende doeltreffend zullen zijn 

dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard.  

4.2 WEGVERKEERSLAWAAI 

De geluidswetgeving vanwege wegverkeerslawaai is uitgewerkt in de Wet geluidhinder en het Besluit 

geluidhinder. De geluidswetgeving is van toepassing op de aanleg van een nieuwe weg, de wijziging van 

een bestaande weg of de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen in de zone van een weg. 

 

Dosismaat Lden 

In overeenstemming met artikel 1 van de Wet geluidhinder wordt de geluidsbelasting van een weg 

uitgedrukt in de zogeheten dosismaat Lden (day, evening, night). De eenheid voor Lden is dB. 

 

De geluidsbelasting in Lden is de naar tijdsduur gemiddelde waarde van het geluidsniveau in: 

§ de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

§ de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) na toepassing van een straffactor van 5 dB; 

§ de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) na toepassing van een straffactor van 10 dB.  

                                                                 

1 De etmaalwaarde, ook wel uitgedrukt als Letmaal, is gedefinieerd als de hoogste waarde van: 

§ het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

§ het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de avondperiode (19.00 - 23.00 uur) plus 5 dB(A); 

§ het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) plus 10 dB(A).  
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De geluidsbelasting in Lden wordt berekend als het gemiddelde van een geheel jaar. 

 

Geluidszone 

Een weg heeft een wettelijke geluidszone (art. 74 Wgh) die zich uitstrekt vanaf de as van de weg tot een 

bepaalde afstand aan weerszijde van de weg. De zone is het gebied waarbinnen, akoestisch onderzoek 

verricht moet worden. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging (stedelijk of buitenstedelijk) en 

het aantal rijstroken. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt gebied buiten de bebouwde kom en het 

gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. Het stedelijke gebied is het gebied binnen de 

bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de geluidszones van autowegen en 

autosnelwegen.  

 

In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de verschillende breedten van geluidszones. De zonebreedte 

wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. 

Tabel 6: Geluidszones 

Aantal rijstroken Breedte geluidszone 

Buitenstedelijk gebied Stedelijk gebied 

5 of meer 600 350 

3 of 4 400 350 

1 of 2 250 200 

 

Wegen waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/h hebben geen wettelijke geluidszone, evenals 

wegen die gelegen zijn binnen een woonerf. 

 

Geluidsgevoelige bestemmingen/terreinen 

De grenswaarden van de Wet geluidhinder gelden voor de geluidsgevoelige bestemmingen en terreinen 

die liggen binnen de geluidszone van de weg. In de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder zijn de 

geluidsgevoelige bestemmingen en terreinen als volgt gedefinieerd: 

§ woningen; 

§ onderwijsgebouwen; 

§ verpleeghuizen; 

§ verzorgingstehuis; 

§ psychiatrische inrichting; 

§ kinderdagverblijf; 

§ woonwagenstandplaats; 

§ ligplaats woonboot. 

 

Toetsing 

De aanleg van een nieuwe weg geldt als een nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder. De 

voorkeursgrenswaarde bij de aanleg van een nieuwe weg bedraagt 48 dB. Indien de geluidsbelasting lager 

is dan de voorkeursgrenswaarde zijn er geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. Bij 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde dienen maatregelen onderzocht te worden. Indien 

maatregelen niet voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

landschappelijke of financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. Voor de maximaal 

toegestane waarde wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijk en buitenstedelijk gebied en tussen de 

verschillende geluidsgevoelige bestemmingen. In Tabel 7 is een overzicht gegeven van de 

voorkeursgrenswaarden en de maximaal vast te stellen hogere waarden.  
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Tabel 7: Overzicht van grenswaarden die gelden bij de aanleg van een nieuwe weg 

Geluidgevoelige  

bestemming 

Voorkeursgrenswaarde  

(dB) 

Maximale hogere waarde (dB) 

Stedelijk Buitenstedelijk 

woningen en andere 
geluidsgevoelige gebouwen 

48 63 58 

woning geprojecteerd 48 58 53 

agrarische bedrijfswoning 
geprojecteerd 

48 -- 58 

andere geluidsgevoelige 
gebouwen geprojecteerd 

48 63 53 

geluidgevoelige terreinen  48 53 53 

 

Voor alle geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van een te wijzigen weg moet bij een 

wijziging van de weg onderzocht worden of er sprake is van reconstructie zoals dat is gedefinieerd in de 

Wgh. Er is sprake van een reconstructie indien de geluidsbelasting vanwege de weg in het toekomstige 

maatgevende jaar zonder maatregelen, met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de ten hoogst 

toelaatbare geluidsbelasting. Het toekomstig maatgevende jaar is meestal het tiende jaar na de wijziging. 

 

De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting is 48 dB, tenzij er een hogere waarde is vastgesteld of de weg 

reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 2007. Indien reeds een hogere waarde is vastgesteld en 

de heersende waarde is hoger dan 48 dB, geldt als de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting de laagste 

waarde van: 

§ de heersende waarde (1 jaar voor de wijziging aan de weg); 

§ de eerder vastgestelde waarde. 

 

Indien geen hogere waarde is vastgesteld en de weg reeds aanwezig of geprojecteerd was op 1 januari 

2007 en de heersende waarde hoger is dan 48 dB, dan is de heersende geluidsbelasting de ten hoogst 

toelaatbare geluidsbelasting voor geluidsgevoelige bestemmingen die op 1 januari 2007 aanwezig of 

geprojecteerd waren. In Tabel 8 is een overzicht opgenomen van de ten hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting.  

 

Tabel 8: Ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting bij reconstructie van een weg 

Bestemming Situatie Hoogst toelaatbare waarde 

Woningen, andere 

geluidsgevoelige 

gebouwen en 

geluidsgevoelige terreinen  

geluidsgevoelig gebouw/terrein en/of 

weg niet aanwezig op 1-1-2007 en 

geen hogere waarde vastgesteld 

48 dB 

niet eerder hogere waarde vastgesteld 

en de heersende waarde > 48 dB 

heersende waarde  

eerder vastgestelde hogere waarde 

en de heersende waarde > 48 dB 

laagste waarde van:  

§ heersende waarde 

§ eerder vastgestelde hogere waarde 

 

Indien sprake is van een reconstructie moeten maatregelen onderzocht worden. Het doel daarbij is om de 

toekomstige geluidsbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de ten hoogst toelaatbare waarde. 

Daarbij moet eerst gekeken worden naar maatregelen aan de bron (stiller wegdek) en vervolgens naar 

maatregelen in de overdracht (geluidsschermen of -wallen). Indien maatregelen niet voldoende zijn of op 
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bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan 

een hogere waarde worden vastgesteld. De maximaal vast te stellen hogere waarde is vermeld in Tabel 9. 

De toename van de geluidsbelasting mag niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidsbelasting van een 

gelijk aantal woningen elders, met een tenminste gelijke waarde vermindert. 

Tabel 9: Maximaal vast te stellen hogere waarde bij reconstructie 

Geluidgevoelige 

bestemming 

Situatie Maximale hogere waarde 

  Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

Woningen Niet eerder hogere waarde vastgesteld 
en heersende geluidsbelasting <=53 dB 

63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld 
en heersende geluidsbelasting >53 dB 

68 68 

Eerder hogere waarde vastgesteld op 
grond van art. 83 en art. 84 lid 2 Wgh 
zoals luidde voor 1 sept. 1991 

63 58 

Eerder hogere waarde vastgesteld in het 
kader van sanering (art. 90 Wgh) 

68 68 

Andere 
geluidsgevoelige 
bestemmingen 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld 
en heersende geluidsbelasting <=53 dB 

63 58 

Niet eerder hogere waarde vastgesteld 
en heersende geluidsbelasting >53 dB 

68 68 

Eerder hogere waarde vastgesteld  63 58 

Geluidsgevoelige 
terreinen 

 53 53 

Alle 
geluidgevoelige 
bestemmingen 

Indien eerder op grond van 
Experimentenwet Stad en Milieu of 
Interimwet stad- en milieubenadering 
een hogere waarde is vastgesteld die 
hoger is dan max. hogere waarde 

Eerder vastgestelde 
waarde 

Eerder vastgestelde 
waarde 

 

Zolang er geen sprake is van de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, een nieuwe weg of 

een fysieke wijziging van een bestaande weg hoeft er niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. In 

het kader van een goede ruimtelijke ordening is het echter wel relevant de effecten op het bestaande 

wegennet te onderzoeken. Door de verkeersaantrekkende werking van het bestemmingsplan kan er 

sprake zijn van een toename van het verkeerslawaai op de bestaande wegen naar en rond het 

bestemmingsplan (artikel 99 lid 2 Wgh). Om het effect van de verkeersaantrekkende werking van het 

bestemmingsplan inzichtelijk te maken wordt op enkele maatgevende punten de geluidsbelasting langs de 

bestaande wegen rond het bestemmingsplan berekend voor zowel de huidige, de toekomstige autonome 

situatie als de toekomstige plansituatie. Op basis van deze berekeningen wordt bepaald of en hoeveel de 

geluidsbelasting toeneemt ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk 

maakt. Indien er sprake is van een relevante verslechtering (2 dB of meer) wordt kwalitatief ingegaan op 

de mogelijkheden van te nemen maatregelen. 

4.3 LUCHTKWALITEIT 

Om gezondheidseffecten zoveel mogelijk te beperken zijn er in de Wet milieubeheer voor een aantal 

luchtverontreinigende stoffen normen gesteld. Op 15 november 2007 is de Wet milieubeheer 

(luchtkwaliteitseisen)2 in werking getreden. Deze wet implementeert de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit3 

                                                                 

2 Staatsblad 2007, nummer 434 

3 Richtlijn 96/62/EG, 27-09-1996, PbEG L 296 (EU, 1996) 
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en de daarbij behorende 1e en 2e EU-dochterrichtlijn4 in de Nederlandse wetgeving. Bijlage 2 bij de Wet 

milieubeheer, behorende bij Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, geeft grenswaarden 

voor de luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2), zwevende deeltjes (PM10 of “fijn stof”), 

zwaveldioxide (SO2), lood (Pb), benzeen (C6H6) en koolmonoxide (CO).  

 

De luchtverontreiniging is in het algemeen het hoogste in de buurt van een bron (boerderij, bedrijf, 

verkeer) en neemt af naarmate men verder van de bron komt5. Verder van de bron neemt de invloed af en 

bepaalt de achtergrondconcentratie6 in grote(re) mate de luchtkwaliteit. Op plaatsen nabij bronnen, 

bijvoorbeeld op of direct (binnen 25 meter) langs de weg, is de grootste kans op blootstelling aan te hoge 

concentraties luchtverontreiniging. Locaties nabij de bronnen zijn dus maatgevend voor de toetsing van de 

luchtkwaliteit. Die locaties zijn in dit onderzoek dan ook bepalend voor de bepaling van de individuele en 

cumulatieve luchtverontreiniging en de toetsing aan de grenswaarden. 

4.3.1 WET MILIEUBEHEER (LUCHTKWALITEITSEISEN) 

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

Hieronder zijn de toetsingskaders voor beide stoffen weergegeven. 

 

Toetsingskader stikstofdioxide (NO2) 

De gezondheidseffecten veroorzaakt door hoge concentraties stikstofdioxide, bestaan uit het verminderen 

van de longfunctie en het optreden van astmatische klachten of geïrriteerde luchtwegen. 

 

Stikstofdioxide komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en soms als procesemissie van de 

industrie. Veruit de belangrijkste bron van stikstofdioxide in de buitenlucht is het gemotoriseerde verkeer. 

Andere bronnen zijn de industrie (met name stookinstallaties voor energieopwekking), landbouw, 

huishoudens (cv-ketel, open haard) en bronnen in het buitenland. Mede doordat een aantal bronnen in de 

afgelopen jaren een stuk schoner is geworden dalen de laatste jaren de stikstofdioxideconcentraties in de 

buitenlucht. Dat neemt niet weg dat nabij drukke verkeerswegen de normen overschreden kunnen 

worden. In Tabel 10 zijn de normen weergegeven zoals deze gelden in Nederland en in de rest van de 

Europese Gemeenschap. 

 

Toetsingseenheid Maximale concentratie Opmerking 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3  

Uurgemiddelde concentratie 200 µg/m3 overschrijding maximaal 18 uur per 
kalenderjaar toegestaan 

Alarmdrempel  400 µg/m3 overschrijding maximaal 18 x 

Tabel 10: Normen uit het besluit luchtkwaliteit t.a.v. de luchtcomponent stikstofdioxide (NO2) 

Toetsingskader fijn stof (PM10) 

Fijn stof is een belangrijke indicatorstof voor gezondheidsrisico’s. De gezondheidseffecten bestaan uit een 

verhoogd risico op voortijdig overlijden ten gevolge van een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekten. 

Ook kunnen hoge fijn stofconcentraties leiden tot een vermindering van de longfunctie, tot 

luchtwegklachten en tot een toename van het aantal ziekenhuisopnamen. 

                                                                 

4 Richtlijn 1999/30/EG, 22-04-1999, PbEG L 163 (EU, 1999), Richtlijn 2000/69/EG, 13-12-2000, PbEG L 313 (EU 2000) 

5 Bij bronnen met een hoog emissiepunt (bv. een schoorsteen) kan de situatie optreden dat de hoogste concentraties niet 

vlak naast de bron liggen, maar op enige afstand. 

6 De achtergrondconcentratie is de gemiddelde reeds heersende concentratie van een bepaalde stof in het studiegebied 

die wordt bepaald door bronnen binnen maar voornamelijk buiten het gebied. 



 

 

 

 

  

MER Regionaal Bedrijventerrein (RBT) Werkendam 
Achtergrondrapport Geluid en Luchtkwaliteit  

20 
 

ARCADIS 076930767:C - Definitief 

 

     

 

In Nederland zijn de industrie en het verkeer de belangrijkste bronnen van fijn stof. Fijn stof heeft een 

lange levensduur in de atmosfeer, waardoor de bijdrage van buitenlandse bronnen (o.a. België en 

Duitsland) aan de gemiddelde concentratie in heel Nederland groot is (circa ¾ deel komt uit het 

buitenland). Nabij grote steden en bij grote industriegebieden (Rijnmond) is de concentratie fijn stof hoger 

door lokale emissies/ bronnen.  

 

In Tabel 11 zijn de normen weergegeven zoals deze gelden in Nederland en de rest van de Europese 

Gemeenschap. 

 

Toetsingseenheid Maximale concentratie Opmerking 

Jaargemiddelde concentratie 

 

40 µg/m3  

24-uursgemiddelde concentratie 

 

50 µg/m3 overschrijding maximaal 35 maal per 
kalenderjaar toegestaan 

Tabel 11: Normen uit het Besluit luchtkwaliteit t.a.v. de luchtcomponent fijn stof (PM10) 

Maatgevende grenswaarden 

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). 

Deze twee stoffen liggen in Nederland het dichtst bij de gestelde grenswaarden uit de Wet milieubeheer. 

De maatgevende grenswaarde voor stikstofdioxide is de jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3. De 

grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie NO2 (18 maal een overschrijding van 200 µg/m3) doet 

zich pas voor bij een jaargemiddelde concentratie van circa 80 µg/m3. Ruim boven de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie NO2 en een dusdanig hoge concentratie dat deze in Nederland, exceptionele 

situaties daargelaten, niet wordt overschreden. 

Voor fijn stof is de grenswaarde voor de 24-uursgemiddelde concentratie maatgevend. Bij deze 

grenswaarde mag de 24-uursgemiddelde concentratie maximaal 35 maal per jaar hoger zijn dan 50 µg/m3.  

 

Afwegingskader luchtkwaliteit 

Luchtkwaliteit mag niet verslechteren 

Als aannemelijk is dat aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

§ Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde. 

§ Een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

§ Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van een stof. 

§ Een project is genoemd of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ (NSL) 

of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

 

Het RBT is opgenomen op de projectenlijst van het ‘Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit’ 

(NSL). Dit betekent dat de luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering vormen voor de realisatie 

van het project. 

 

Toepassing saldobenadering 

Wanneer in situaties met reeds heersende overschrijdingen van grenswaarden door toedoen van een 

plan/project de luchtkwaliteit ter plaatse verslechtert, mag onder voorwaarden de saldobenadering 

worden toegepast. Dit maakt het mogelijk plaatselijk een verslechtering van de luchtkwaliteit toe te staan 

als de luchtkwaliteit voor het gehele plangebied, de hele gemeente of zelfs de gehele regio daar baat bij 

heeft en daardoor per saldo verbetert (artikel 5.16, eerste lid, onder b, sub 1 en 2 Wm). 
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Besluit niet in betekende mate bijdrage 

Gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit is het Besluit niet in betekenende mate bijdragen van 30 oktober 

2007 in werking getreden. Een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie fijn stof 

(PM10) of stikstofdioxide (NO2) in de buitenlucht als het project maximaal 3% van de jaargemiddelde 

grenswaarde bijdraagt aan de heersende concentratie. Dit betekent dat voor zowel fijn stof als 

stikstofdioxide feitelijk een toename van 1,2 µg/m3 op de jaargemiddelde concentratie toelaatbaar wordt 

geacht (artikel 5.16, eerste lid, onder c Wm). 

4.3.2 REGELING BEOORDELING LUCHTKWALITEIT 2007 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn alle aspecten vastgelegd die van invloed (kunnen) zijn 

op de bepaling van de luchtkwaliteit via metingen dan wel berekeningen. 

 

Zeezoutcorrectie 

Volgens artikel 5.19, vierde lid van de Wet milieubeheer worden bij het vaststellen van het 

kwaliteitsniveau PM10 de zwevende deeltjes, die veroorzaakt worden door natuurverschijnselen, buiten 

beschouwing gelaten. In bijlage 5 uit de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007’ is een aftrek  

opgenomen voor concentraties fijn stof die zich van nature in de lucht bevinden. Het gaat hier om zeezout.  

 

De regeling is door het ministerie van IenM herzien in 2012. De zeezoutcorrectie is daarbij aangepast naar 

1 tot 5 µg/m3. De hoogte van de correctie is afhankelijk van de regio in Nederland en wordt in mindering 

gebracht op de berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof. In de gemeente Werkendam geldt een 

zeezoutcorrectie van 2 µg/m3. Ook voor het aantal overschrijdingsdagen van de etmaalgemiddelde norm 

mag een correctie ten aanzien van zeezout worden toegepast. In de herziene regeling is de correctie voor 

de etmaalgemiddelde norm per provincie bepaald en varieert van 2 tot maximaal 4 dagen. Voor de 

provincie Noord-Brabant geldt een correctie van 2 dagen voor de etmaalgemiddelde norm. 

 

Dubbeltelling NO2 

De luchtkwaliteit rond wegen wordt in Nederland berekend door de bijdrage van het wegverkeer aan de 

concentraties verontreinigende stoffen in de lucht op te tellen bij de achtergrondconcentraties zoals die 

door het RIVM/PBL wordt bepaald. Voor stoffen waaraan het wegverkeer een bijdrage levert, leidt deze 

methode in de nabijheid (binnen 5 km) van provinciale en snelwegen tot een overschatting 

(“dubbeltelling”) van de concentraties. Dit komt doordat de bijdrage van het wegverkeer aan de 

concentraties ook al in de berekeningen van de achtergrondconcentratie zijn opgenomen. Deze 

overschatting in de berekende concentraties treedt met name op voor NO2. In de berekeningen is een 

correctie toegepast voor de dubbeltelling bij NO27. 

 

Toetsafstanden 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 is vastgelegd op welke afstand ten opzichte van de weg 

getoetst wordt aan de luchtkwaliteit. Voor zowel stikstofdioxide als fijn stof dient er berekend te worden 

op tien meter vanuit de wegrand. 

 

                                                                 

7 Het effect van dubbeltelling bij luchtkwaliteitsberekeningen in de buurt van bestaande snelwegen, R. Hoogerbrugge, 

RIVM, juli 2005 
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5 Huidige situatie en autonome 

ontwikkeling 

5.1 GELUID 

In de huidige situatie wordt de geluidsbelasting in het onderzoeksgebied met name bepaald door de 

bedrijven op het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven en het lokale wegverkeer. Door autonome 

ontwikkeling kan het bedrijventerrein zich verder ontwikkelen en zal de verkeersintensiteit toenemen.  

 

Op het bedrijventerrein Bruine Kilhaven zijn bedrijven toegestaan tot maximaal milieucategorie 4.2, met 

voor een deel van het terrein een beperking tot maximaal milieucategorie 3. Op basis van kentallen voor 

de geluidsemissie van bedrijven in deze milieucategorieën (zie § 3.1.2) is een inschatting gemaakt van de 

(planologisch maximaal toegestane) geluidsbelasting vanwege het bedrijventerrein. De geluidscontouren 

vanwege het bedrijventerrein zijn weergegeven in Afbeelding 5. De geluidscontouren betreffen 

etmaalwaarden op een beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld. Uit deze afbeelding blijkt dat op 

basis van de planologisch maximaal toegestane geluidsbelasting reeds een groot aantal woningen een 

geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) zou kunnen ondervinden.  

 

Op een afstand van circa 1,1 kilometer ten noordwesten van het plangebied bevindt zich het gezoneerde 

industrieterrein Biesboschhaven/Beatrixhaven, Steurgat en Bandijk. De zonegrens van dit industrieterrein 

ligt op een afstand van circa 1 kilometer of meer van het geplande Regionaal Bedrijventerrein. Uit het 

zonebeheermodel van het industrieterrein blijkt dat ter plaatse van de woonwijk precies ten noorden van 

het RBT, de geluidsbelasting vanwege het gezoneerde industrieterrein aan de havens – zonder rekening te 

houden  met de afscherming door de tussenliggende objecten – circa 40 dB(A) etmaalwaarde bedraagt. 

Vanwege deze relatief lage geluidsbelasting is het gezoneerde industrieterrein aan de havens in het 

onderzoek voor het RBT verder buiten beschouwing gelaten.   
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Afbeelding 5: Geluidscontouren planologisch maximaal toegestane situatie bedrijventerrein Bruine Kilhaven 

 

In Tabel 12 is het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 45 dB(A), in 

klassen van 5 dB(A). Hieruit blijkt dat uitgaande van de planologisch maximaal toegestane situatie er een 

aanzienlijk aantal geluidsgevoelige bestemmingen een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) kan 

ondervinden. In Tabel 13 is voor voornoemde situatie de geluidsbelaste oppervlakte boven de 45 dB(A) 

weergegeven in klassen van 5 dB(A).  

 

 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 

dB(A) 

Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 1141 740 106 2 2 34 884 

Tabel 12: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren industrielawaai 

 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 

dB(A) 

Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 237 103 36 14 17 53 223 

Tabel 13: Geluidsbelaste oppervlakte industrielawaai in hectare 

De geluidscontouren vanwege het wegverkeer in de huidige situatie en bij autonome ontwikkeling in 2024 

en 2034 zijn weergegeven in Afbeelding 6 t/m Afbeelding 8. De geluidscontouren betreffen etmaalwaarden 

op een beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld.  

 

In Tabel 18 is voor voornoemde situaties het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting van 

meer dan 43 dB, in klassen van 5 dB. Tabel 19 geeft voor dezelfde situatie het geluidsbelasting oppervlak 

weer.  
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Voornoemde contouren en geluidsbelasting zijn inclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. 

 

 

Afbeelding 6: Geluidscontouren huidige situatie wegverkeer 
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Afbeelding 7: Geluidscontouren autonome ontwikkeling verkeer peiljaar 2024 

 

 

Afbeelding 8: Geluidscontouren autonome ontwikkeling verkeer peiljaar 2034 
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Situatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 706 348 73 5 0 0 426 

Autonome ontwikkeling (2024) 713 395 88 6 0 0 489 

Autonome ontwikkeling (2034) 732 432 102 7 0 0 541 

Tabel 14: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren wegverkeerslawaai 

 

Situatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 128 62 33 16 11 6 128 

Autonome ontwikkeling (2024) 138 69 35 16 10 8 138 

Autonome ontwikkeling (2034) 143 74 36 18 10 9 147 

Tabel 15: Geluidsbelaste oppervlakte wegverkeerslawaai in hectare 

5.2 LUCHTKWALITEIT 

In de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit in het onderzoeksgebied bepaald door de grootschalige 

achtergrondconcentratie en de bijdrage van lokale bronnen zoals de snelweg A27, het lokale wegverkeer, 

scheepvaartverkeer en industriële activiteiten.  

 

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit zijn met name de luchtcomponenten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2) van belang. Indien wordt voldaan aan de grenswaarden voor deze stoffen, wordt 

over het algemeen ook voldaan aan de grenswaarden van andere stoffen uit de Wet milieubeheer (titel 5.2, 

Luchtkwaliteitseisen). 

 

In een ruime omtrek van het plangebied (circa 2,5 km) bedraagt de achtergrondconcentratie in 2012 tussen  

19,6 en 29,8 µg/m3 voor stikstofdioxide, waarbij het hoogste niveau nabij de snelweg A27 optreedt. De 

achtergrondconcentratie fijn stof bedraagt 22,6 tot 24,4 µg/m3.  

 

Op basis van vaststaand en voorgenomen beleid wordt verwacht dat de grootschalige 

achtergrondconcentraties voor fijn stof en stikstofdioxide in de toekomst afnemen. In 2024 wordt een 

achtergrondconcentratie verwacht van 14,6 tot 20,6 µg/m3 voor stikstofdioxide. De 

achtergrondconcentratie fijn stof bedraagt dan 20,1 tot 21,3 µg/m3. In 2034 zal de achtergrondconcentratie 

nog lager zijn, maar hiervoor is nog geen prognose bekend. In 2030 bedraagt de achtergrondconcentratie 

13,6 tot 19,9 µg/m3 voor stikstofdioxide en 19,5 tot 20,7 µg/m3 voor fijn stof. Voornoemde waarde voor fijn 

stof zijn exclusief de zeezoutcorrectie. Naast de afname van de grootschalige achtergrondconcentraties 

kunnen ook autonome ontwikkelingen in het gebied plaatselijk invloed hebben op de luchtkwaliteit. In het 

onderzoek is rekening gehouden met de autonome groei en de veranderende emissiefactoren van het 

verkeer. 

 



 

 

  

 

MER Regionaal Bedrijventerrein (RBT) Werkendam 
Achtergrondrapport Geluid en Luchtkwaliteit 

 
076930767:C - Definitief ARCADIS 

 
27 

     

6 Effectbeschrijving 

6.1 INDUSTRIELAWAAI 

De geluidscontouren vanwege het RBT zijn voor fase 1 en fase 2 weergegeven in respectievelijk 

Afbeelding 9 en Afbeelding 10. In Afbeelding 11 en Afbeelding 12 zijn de geluidscontouren weergegeven 

voor respectievelijk fase 1 en fase 2 van het RBT gecumuleerd met het bestaande bedrijventerrein Bruine 

Kilhaven. De geluidscontouren betreffen etmaalwaarden op een beoordelingshoogte van 5 m boven 

maaiveld. 

 

 

Afbeelding 9: Geluidscontouren fase 1 industrie 
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Afbeelding 10: Geluidscontouren fase 2 industrie 

 

 

Afbeelding 11: Geluidscontouren fase 1 industrie gecumuleerd met Bruine Kilhaven 
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Afbeelding 12: Geluidscontouren fase 2 industrie gecumuleerd met Bruine Kilhaven 

 

In Tabel 16 is het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 45 dB(A), in 

klassen van 5 dB(A). Hierin is onderscheid gemaakt tussen fase 1 en fase 2 van het RBT en de situatie 

exclusief en inclusief het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven. Hieruit blijkt dat voor fase 1 van het 

RBT (excl. het bestaande bedrijventerrein) er twee woningen zijn met een geluidsbelasting van meer dan 

50 dB(A). Dit betreft de woningen Grote Waardweg 3 en Weeresteinweg 3 met een geluidsbelasting van  

53 dB(A). Voor fase 2 van het RBT (excl. het bestaande bedrijventerrein) zijn er 18 woningen met een 

geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A), waarbij de hoogste geluidsbelasting 61 dB(A) bedraagt. Dit 

betreft de woning Weeresteinweg 3. Deze geluidsbelasting overschrijdt de maximaal vast te stellen hogere 

waarde. Dit betekent dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Indien rekening wordt gehouden met 

de cumulatie met de planologisch maximaal toegestane situatie van het bestaande bedrijventerrein ligt dit 

aantal woningen fors hoger. Hierbij is de (planologisch maximaal toegestane) geluidsbelasting van het 

bestaande bedrijventerrein veruit maatgevend. 

 

In Tabel 17 is voor voornoemde situatie de geluidsbelaste oppervlakte boven de 45 dB(A) weergegeven in 

klassen van 5 dB(A). Deze oppervlakte is inclusief het RBT en het bestaande bedrijventerrein. 
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Situatie 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 

dB(A) 

Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 1141 740 106 2 2 34 884 

Fase 1 excl. Bruine Kilhaven 347 2 0 0 0 0 2 

Fase 1 incl. Bruine Kilhaven 1357 904 123 2 2 34 1065 

Fase 2 (incl. 1) excl. Bruine 
Kilhaven 

1335 17 0 1 0 0 18 

Fase 2 (incl. 1) incl. Bruine 
Kilhaven 

1424 1149 145 4 2 34 1334 

Tabel 16: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren industrielawaai 

 

Situatie 45-50 

dB(A) 

50-55 

dB(A) 

55-60 

dB(A) 

60-65 

dB(A) 

65-70 

dB(A) 

>70 

dB(A) 

Totaal 

>50 

Bruine Kilhaven 237 103 36 14 17 53 223 

Fase 1 excl. Bruine Kilhaven 165 65 26 10 6 19 126 

Fase 1 incl. Bruine Kilhaven 329 144 57 22 24 74 321 

Fase 2 (incl. 1) excl. Bruine 
Kilhaven 

324 135 49 18 9 43 254 

Fase 2 (incl. 1) incl. Bruine 
Kilhaven 

456 203 81 30 26 98 438 

Tabel 17: Geluidsbelaste oppervlakte industrielawaai in hectare 

6.2 WEGVERKEERSLAWAAI 

De geluidscontouren vanwege het wegverkeer zijn voor de plansituatie in 2024 (fase 1) en 2034 (fase 2) 

weergegeven in Afbeelding 13 en Afbeelding 14. De geluidscontouren betreffen etmaalwaarden op een 

beoordelingshoogte van 5 m boven maaiveld.  
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Afbeelding 13: Geluidscontouren fase 1 verkeer peiljaar 2024 

 

 

Afbeelding 14: Geluidscontouren fase 2 verkeer peiljaar 2034 
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In Tabel 18 is voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de plansituatie in 2024 (fase 1) en 

2034 (fase 2) het aantal woningen weergegeven met een geluidsbelasting van meer dan 43 dB, in klassen 

van 5 dB. Tabel 19 geeft voor dezelfde situaties het geluidsbelaste oppervlak weer. Uit een vergelijking van 

deze waarden blijkt dat door de ontwikkeling van het RBT het aantal geluidsgevoelige bestemmingen en 

de geluidsbelaste oppervlakte relatief weinig toeneemt. Dit komt met name door de relatief gunstige 

ontsluitingsroute van het RBT naar de snelweg A27. Voornoemde contouren en geluidsbelasting zijn 

inclusief de aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder. 

 

Voor de realisatie van het RBT hoeven buiten het RBT geen nieuwe wegen te worden aangelegd of 

bestaande wegen te worden gereconstrueerd, met uitzondering van de Grote Waardweg en de aansluiting 

op het RBT. De Grote Waardweg heeft een geluidszone van 250 meter. Binnen deze zone bevinden zich de 

woningen Grote Waardweg 1 en 3. De effecten van deze reconstructie zijn beschreven in hoofdstuk 7.  

 

Op het RBT worden wel nieuwe wegen aangelegd. Deze wegen hebben een wettelijke geluidszone van  

200 m. Binnen deze zone bevinden zich geen geluidsgevoelige bestemmingen, met uitzondering van de 

woning Weeresteinweg 3. Deze woning ligt in fase 1 net buiten de zone van aan te leggen wegen. In fase 2 

zal deze woning in de zone van een weg op het industrieterrein vallen. 

 

De grootste toename van de geluidsbelasting in het onderzoeksgebied treedt ook op bij voornoemde 

woningen aan de Grote Waardweg 1 en 3.  

 

 

SItuatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 706 348 73 5 0 0 426 

Autonome ontwikkeling (2024) 713 395 88 6 0 0 489 

Plansituatie (2024) 720 404 89 6 0 0 499 

Autonome ontwikkeling (2034) 732 432 102 7 0 0 541 

Plansituatie (2034) 736 463 112 6 0 0 581 

Tabel 18: Aantal geluidsgevoelige bestemmingen binnen geluidscontouren wegverkeerslawaai 

 

Situatie 43-48 

dB 

48-53 

dB 

53-58 

dB 

58-63 

dB 

63-68 

dB 

>68 dB Totaal 

>48 dB 

Huidige situatie (2012) 128 62 33 16 11 6 128 

Autonome ontwikkeling (2024) 138 69 35 16 10 8 138 

Plansituatie (2024) 145 74 36 18 12 9 149 

Autonome ontwikkeling (2034) 143 74 36 18 10 9 147 

Plansituatie (2034) 155 84 39 20 13 10 166 

Tabel 19: Geluidsbelaste oppervlakte wegverkeerslawaai in hectare 
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6.3 LUCHTKWALITEIT 

In dit hoofdstuk zijn de berekeningsresultaten weergegeven als gevolg van de gecumuleerde emissie 

(wegverkeer en industrie) voor fase 1 (2024) en fase 2 (2034) voor de maatgevende luchtverontreinigende 

stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). In Bijlage 3 zijn de resultaten teven vergroot opgenomen. 

6.3.1 BEREKENINGSRESULTATEN FASE 1 

In Afbeelding 15 is de gecumuleerde bijdrage van NO2 weergegeven als gevolg van het wegverkeer en 

industriële bronnen in planvariant 1 – fase 1 (2024) ten opzichte van de autonome situatie. 

 

 

Afbeelding 15: Verschilcontour stikstofdioxide(NO2) Fase 1 (Plan 2024 tov AO 2024) 

Bovenstaande bijdrage van de industriële bronnen en het wegverkeer leidt in 2024 in combinatie met de 

heersende achtergrondconcentraties tot de jaargemiddelde concentraties zoals weergegeven in Afbeelding 

16. 
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Afbeelding 16 Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in plansituatie 2024 (fase 1) 

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties buiten het industrieterrein nergens groter zijn dan 

29 µg/m³. De hoogste concentraties treden op direct op de grens van het industrieterrein en direct langs de 

Dijkgraaf den Dekkerweg. 

 

In Afbeelding 17 is de gecumuleerde bijdrage van PM10 weergegeven als gevolg van het wegverkeer en 

industriële bronnen in planvariant 1 – fase 1 (2024) ten opzichte van de autonome situatie. 
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Afbeelding 17: Verschilcontour fijn stof (PM10) Fase 1(Plan 2024 tov AO 2024) 

Bovenstaande bijdrage van de industriële bronnen en het wegverkeer leidt in 2024 in combinatie met de 

heersende achtergrondconcentraties tot de jaargemiddelde concentraties fijn stof zoals weergegeven in 

Afbeelding 18. 
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Afbeelding 18 Jaargemiddelde concentratie fijn stof in plansituatie 2024 (fase 1) 

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties buiten het industrieterrein nergens groter zijn dan 

29 µg/m³. Ook hier treden de hoogste concentraties op direct op de grens van het industrieterrein en direct 

langs de Dijkgraaf den Dekkerweg. 
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6.3.2 BEREKENINGSRESULTATEN FASE 2 

 

Afbeelding 19: Verschilcontour stikstofdioxide (NO2) Fase 2 (Plan 2034 t.o.v. AO 2034) 

Bovenstaande bijdrage van de industriële bronnen en het wegverkeer leidt in 2024 in combinatie met de 

heersende achtergrondconcentraties tot de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide zoals 

weergegeven in Afbeelding 20. 
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Afbeelding 20 Jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide in plansituatie 2034 (fase 2) 

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties buiten het industrieterrein nergens groter zijn dan 

29 µg/m³, daar waar getoetst dient te worden conform het RBL 2007. De hoogste concentraties treden op 

direct langs de Dijkgraaf den Dekkerweg. 
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Afbeelding 21: Verschilcontour fijn stof (PM10) Fase 2 (Plan 2034 t.o.v. AO 2034) 

Bovenstaande bijdrage van de industriële bronnen en het wegverkeer leidt in 2024 in combinatie met de 

heersende achtergrondconcentraties tot de jaargemiddelde concentraties fijn stof zoals weergegeven in 

Afbeelding 22. 
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Afbeelding 22 Jaargemiddelde concentratie fijn stof in plansituatie 2034 (fase 2) 

Uit bovenstaande afbeelding blijkt dat de concentraties fijn stof buiten het industrieterrein nergens groter 

zijn dan 29 µg/m³. De hoogste concentraties treden op direct op de grens van het industrieterrein en direct 

langs de Dijkgraaf den Dekkerweg. 
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7 Bestemmingsplan fase 1 RBT 

7.1 INDUSTRIELAWAAI 

Het Regionaal Bedrijventerrein (RBT) wordt gezoneerd ingevolge artikel 40 van de Wet geluidhinder. Op 

het terrein wordt de vestiging van inrichtingen die in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken, 

inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, namelijk niet uitgesloten. 

Dit betekent dat in het bestemmingsplan een geluidszone rondom het industrieterrein wordt vastgelegd. 

De buitengrens van deze zone dient minimaal de te verwachten 50 dB(A) etmaalwaardecontour vanwege 

het industrieterrein in acht te nemen. Gezien het feit dat het bestemmingsplan zich richt op fase 1 van het 

RBT, wordt de buitengrens van de geluidszone gebaseerd op de 50 dB(A) contour voor fase 1 van het RBT. 

Deze contour is opgenomen in Afbeelding 9, maar is voor de duidelijkheid ook afzonderlijk weergegeven 

in Afbeelding 23. 

 

 

Afbeelding 23: 50 dB(A) etmaalwaardecontour fase 1 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam 

Binnen de 50 dB(A) contour bevinden zich twee woningen.  Dit betreft de woningen Grote Waardweg 3 en 

Weeresteinweg 3 met een geluidsbelasting van 53 dB(A). Voor deze woningen dient een hogere waarde te 

worden vastgesteld. Een voorwaarde hiervoor is dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de 

geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, onvoldoende doeltreffend zullen zijn dan wel 
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overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. Daarnaast dient te worden gewaarborgd dat binnen in de woningen 

zal worden voldaan aan het vereiste binnenniveau.  

 

Op dit moment richten eventuele maatregelen zich vooral op een verdere inperking van de op het 

bedrijventerrein toe te laten milieucategorieën. Dit heeft echter gevolgen voor de exploitatie van het 

bedrijventerrein. Eventuele maatregelen bij specifieke bedrijven zijn op dit moment niet te bepalen, omdat 

nog niet duidelijk is welke bedrijven zich precies op het terrein zullen vestigen. Gezien de ligging van de 

woningen ten opzichte van het bedrijventerrein wordt op voorhand ook geen relevant effect verwacht van 

eventuele geluidsschermen. 

 

Voor fase 2 van het RBT (excl. het bestaande bedrijventerrein) zijn er 18 woningen met een 

geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A), waarbij de hoogste geluidsbelasting 61 dB(A) bedraagt. Dit 

betreft de woning Weeresteinweg 3. Deze geluidsbelasting overschrijdt de maximaal vast te stellen hogere 

waarde. Dit betekent dat voor fase 2 mitigerende maatregelen noodzakelijk zullen zijn. Fase 2 valt echter 

buiten het kader van het huidige bestemmingsplan.  

7.2 WEGVERKEERSLAWAAI 

De opwaardering van de Grote Waardweg is onderdeel van fase 1 van het RBT. Indien de geluidsbelasting 

vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar (2024), zonder het treffen van maatregelen, ten 

opzichte van de geluidsbelasting voorafgaand aan de wijziging (2012), met 2 dB of meer wordt verhoogd, 

is hier sprake van een ‘reconstructie’ in het kader van de Wet geluidhinder. Toenames tot de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB worden daarbij niet beoordeeld. De geluidzone reikt tot 250 meter aan 

weerszijden van de weg en is weergegeven op Afbeelding 24. Binnen deze geluidszone liggen de 

woningen Grote Waardweg 1 en 3. Derhalve is een nader, gedetailleerd akoestisch onderzoek nodig naar 

de huidige en toekomstige geluidsbelasting vanwege de Grote Waardweg. In dit onderzoek is uitgegaan 

van de verkeers- en weggegevens zoals beschreven in paragraaf 3.1.3.  

 

Uit informatie van de gemeente Werkendam van oktober 2013 bleek echter dat in augustus 2009 de 

maximum snelheid op  de Grote Waardweg is verlaagd van 80 km/uur naar 60 km/uur. In de nadere 

berekeningen is derhalve van laatstgenoemde snelheid uitgegaan. Ook voor de toekomstige situatie is 

uitgegaan van een maximum snelheid van 60 km/uur. Voor de opwaardering van de weg is uitgegaan van 

de ontwerptekening met nummer 20120169-C30 van 21 januari 2013. 
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Afbeelding 24: Geluidzone Grote Waardweg inclusief geluidsgevoelige bestemmingen 

De berekeningsresultaten voor de situatie 2012 en 2024 zijn weergegeven in Tabel 20. De 

geluidsbelastingen zijn weergegeven inclusief aftrek conform artikel 110g Wgh en – indien van toepassing 

- inclusief aftrek conform artikel 3.5 RMG 2012. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de 

woningen Grote Waardweg 1 en Grote Waardweg 3 sprake is van reconstructie in het kader van de Wet 

geluidhinder. De toename van de geluidsbelasting op de woningen Grote Waardweg 1 en 

Grote Waardweg 3 bedraagt respectievelijk 4 en 5 dB.  

 

Dit betekent dat maatregelen onderzocht moeten worden. Het doel daarbij is om de toekomstige 

geluidsbelasting zo veel mogelijk terug te brengen tot de voorkeurgrenswaarde. Indien maatregelen niet 

voldoende zijn of op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of 

financiële aard, dan kan een hogere waarde worden vastgesteld. De toename van de geluidsbelasting mag 

niet meer dan 5 dB bedragen, tenzij de geluidsbelasting van een gelijk aantal woningen elders, met een 

tenminste gelijke waarde vermindert. 
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Toets-

punt 

 

 

 

Adres 

 

 

 

 

Punt 

hoogte 

(m) 

 

 

Eerder 

Vastgest. 

Hogere 

waarde 

(in dB) 

Geluids-

belasting 

HS 2012 

(in dB) 

 

Grens-

waarde 

(in dB) 

 

 

Geluids-

belasting 

TS 2024 

(in dB) 

 

Toename  

(in dB) 

 

 

 

005 Grote Waardweg 3 4,5 -- 48 48 53 5,2 

006 Grote Waardweg 1 4,5 -- 47 48 52 4,2 

Tabel 20: Geluidsbelasting Lden [dB] vanwege de Grote Waardweg voor en na reconstructie van de weg 

In Tabel 21 is een doorkijk gegeven naar de situatie in 2034 als ook fase 2 van het RBT is gerealiseerd. 

Hieruit blijkt dat de toename ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde bij de woningen Grote 

Waardweg 1 en 3 respectievelijk 6 en 7 dB bedraagt. De toename ten opzichte van de situatie 2024 

bedraagt 2 dB.  

 

Toets-

punt 

 

 

 

Adres 

 

 

 

 

Punt 

hoogte 

(m) 

 

 

Eerder 

Vastgest. 

Hogere 

waarde 

(in dB) 

Geluids-

belasting 

HS 2012 

(in dB) 

 

Grens-

waarde 

(in dB) 

 

 

Geluids-

belasting 

TS 2034 

(in dB) 

 

Toename  

(in dB) 

 

 

 

005 Grote Waardweg 3 4,5 -- 48 48 55 7,2 

006 Grote Waardweg 1 4,5 -- 47 48 54 6,2 

Tabel 21: Geluidsbelasting Lden [dB] vanwege de Grote Waardweg voor en na reconstructie van de weg, doorkijk naar 

2034 

Maatregelen 

De geluidsbelasting van de woningen Grote Waardweg 1 en 3 kan worden gereduceerd door het 

toepassen van een stiller wegdektype. Het toepassen van een stil wegdektype volgens specificaties van het 

wegdektype “dunne deklagen B” resulteert in een geluidsreductie van 3 dB zoals weergegeven in Tabel 

22. Dit leidt wel tot hoge meerkosten die niet in verhouding zullen staan tot het effect van 3 dB bij twee 

woningen. Het plaatsen van een scherm, wal of een combinatie van beide is niet onderzocht. Een 

dergelijke maatregel zal tot onevenredig hoge kosten leiden en landschappelijk niet inpasbaar zijn. Het is 

mogelijk om voor de betreffende woningen hogere waarden vast te stellen. Het dient dan wel te worden 

gewaarborgd dat binnen in de woningen zal worden voldaan aan het vereiste binnenniveau.  

 

Toets-

punt 
Adres 

Hoogte 

(m) 

Grenswaarde 

(dB) 

Stiller wegdektype dunne deklagen B 

Geluidsbelasting 

2024 (in dB) 

Toename  

(in dB) 

005 Grote Waardweg 3 4,5 48 50 2 

006 Grote Waardweg 1 4,5 48 49 1 

Tabel 22: Berekeningsresultaten Grote Waardweg na het treffen van maatregelen 

7.3 CUMULATIE VAN INDUSTRIELAWAAI EN WEGVERKEERSLAWAAI 

Voor de woningen Grote Waardweg 1 en 3 wordt de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeer 

overschreden. Indien er geluid beperkende maatregelen voor de woningen worden getroffen, wordt er in 

de toekomstige situatie een geluidsbelasting berekend van respectievelijk 52 en 53 dB. Vanwege de 

aanwezige industrie worden voor de woningen een geluidsbelasting berekend van respectievelijk 48 en 53 

dB.  De gecumuleerde geluidsbelasting (bepaald volgens bijlage 1 uit het Reken- en meetvoorschrift geluid 

2012) bedraagt voor de woningen respectievelijk 58 en 59 dB, zonder rekening te houden met de aftrek 
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overeenkomstig artikel 110g Wgh van 5 dB. Indien er wel rekening wordt gehouden met deze aftrek 

bedragen de cumulatieve geluidsbelastingen voor de woningen 53 en 54 dB. Deze cumulatieve 

geluidsbelastingen zijn circa 1 dB hoger dan de geluidsbelastingen vanwege het wegverkeer. Deze 

toename wordt vanuit een goede ruimtelijke ordening acceptabel geacht. 

 

Volgens de Wet geluidhinder worden er geen normen gesteld aan de cumulatie van geluid. Om een 

indruk te krijgen van de aanvaardbaarheid van de cumulatieve (totale) geluidssituatie, kan een 

gecumuleerde geluidsbelasting worden vergeleken met de voor de normering die voor die bronsoort van 

toepassing is volgens de Wet geluidhinder. Omdat de eerder aangegeven gecumuleerde waarden 

aanzienlijk lager zijn dan de maximaal  te ontheffen grenswaarde van 58 dB vanwege wegverkeer voor 

buiten stedelijke situaties kan worden gesteld dat deze ook vanuit een goede ruimtelijke ordening 

acceptabel worden geacht.  
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8 Conclusie 

Industrielawaai 

Uit het onderzoek blijkt dat voor fase 1 van het RBT (exclusief het bestaande bedrijventerrein Bruine 

Kilhaven) er twee woningen zijn met een geluidsbelasting vanwege industrielawaai van meer dan 50 

dB(A). Dit betreft de woningen Grote Waardweg 3 en Weeresteinweg 3 met een geluidsbelasting van 53 

dB(A). Voor fase 2 van het RBT (exclusief het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven) zijn er 18 

woningen met een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A), waarbij de hoogste geluidsbelasting 61 dB(A) 

bedraagt. Dit betreft de woning Weeresteinweg 3. Deze geluidsbelasting overschrijdt de maximaal vast te 

stellen hogere waarde. Dit betekent dat hier mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 

Indien rekening wordt gehouden met de cumulatie met de planologisch maximaal toegestane situatie van 

het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven ligt dit aantal woningen fors hoger. Hierbij is de 

planologisch maximaal toegestane geluidsbelasting van het bestaande bedrijventerrein veruit maatgevend. 

Alleen al op basis van de planologisch maximaal toegestane situatie ondervinden er vanwege het 

bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven circa 880 woningen een geluidsbelasting van meer dan 50 

dB(A). Bij realisatie van het RBT neemt dit aantal toe tot circa 1060 woningen in 2024 en circa 1330 

woningen in 2034. 

 

Wegverkeerslawaai 

Voor de realisatie van het RBT hoeven buiten het RBT geen nieuwe wegen te worden aangelegd of 

bestaande wegen te worden gereconstrueerd, met uitzondering van de Grote Waardweg en de aansluiting 

op het RBT. De Grote Waardweg heeft een geluidszone van 250 meter. Binnen deze zone bevinden zich de 

woningen Grote Waardweg 1 en 3.  

 

Op het RBT worden wel nieuwe wegen aangelegd. Deze wegen hebben een wettelijke geluidszone van  

200 m. Binnen deze zone bevinden zich geen geluidsgevoelige bestemmingen, met uitzondering van de 

woning Weeresteinweg 3. Deze woning ligt in fase 1 net buiten de zone van aan te leggen wegen. In fase 2 

zal deze woning in de zone van een weg op het industrieterrein vallen. 

 

Hogere grenswaarden voor geluid 

Voor fase 1 wordt voor twee woningen de voorkeursgrenswaarde voor  industrielawaai overschreden. Dit 

betreft de woningen Grote Waardweg 3 en Weeresteinweg 3 met beiden een geluidsbelasting van  

53 dB(A). Tevens wordt vanwege de reconstructie van de Grote Waardweg voor twee woningen de 

voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai overschreden. Dit betreft de woningen Grote Waardweg 

1 en Grote Waardweg 3 met een geluidsbelasting van respectievelijk 52 dB en 53 dB.  

 

Maatregelen om de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde terug te brengen worden niet 

doelmatig geacht. Dit betekent dat voor de genoemde drie woningen hogere waarden dienen te worden 
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vastgesteld. Het dient wel te worden gewaarborgd dat binnen in de woningen zal worden voldaan aan het 

vereiste binnenniveau.  

 

Luchtkwaliteit 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat zowel in fase 1 als fase 2 de maximaal berekende jaargemiddelde 

concentraties fijn stof (PM10) en Stikstofdioxide (NO2) nergens (buiten het industrieterrein) groter zijn dan 

29 µg/m³ voor de ‘worstcase’ planvariant 1. De hoogste concentraties worden berekend direct op de grens 

van het industrieterrein en langs langs de Dijkgraaf den Dekkerweg. Er wordt voor zowel fijn stof als 

stikstofdioxide ruim wordt voldaan aan de grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties van  

40 µg/m³.  
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Bijlage 1 Invoergegevens en 
resultaten industrielawaai 
t.b.v. bestemmingsplan 
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Bijlage 2 Invoergegevens en 
resultaten 
wegverkeerslawaai t.b.v. 
bestemmingsplan 
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Bijlage 3 Invoergegevens en 
resultaten luchtkwaliteit t.b.v. 
bestemmingsplan 
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1 Aanleiding en doel 

1.1 AANLEIDING 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal Bedrijventerrein 

(RBT) te ontwikkelen. De locatie voor het RBT ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein ‘Bruine 

Kilhaven’(Fase I tot en met V) en de kern Werkendam en beslaat circa 45 ha bruto. Het terrein zal 

gefaseerd worden ontwikkeld, waarbij de eerste fase circa 20 hectare zal beslaan. Het terrein ligt in de 

directe nabijheid van Natura 2000 gebied de Biesbosch in de Oostwaard. 

 

Voor fase 1 van het RBT is een bestemmingsplan opgesteld tezamen met een stedenbouwkundig plan voor 

fase 1 en 2. Onderdeel van het bestemmingsplan is de waterparagraaf. Door het Waterschap Rivierenland 

is gesteld dat het opstellen van een compleet waterhuishoudkundig plan wenselijk is. Dit 

waterhuishoudkundig plan omvat de uitwerking van het toekomstig watersysteem in overeenstemming 

met het stedenbouwkundig ontwerp. Voorliggend waterhuishoudkundig plan vormt de basis voor de 

waterparagraaf in het bestemmingsplan en voor de benodigde watervergunning. Het 

waterhuishoudkundig plan is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 

1.2 DOEL  

De voorgenomen activiteit betreft het ontwikkelen van het plangebied tot een Regionaal Bedrijventerrein 

(RBT). Op voorhand zijn alle categorieën en type bedrijvigheid mogelijk en biedt het bedrijventerrein in 

principe ruimte voor bedrijven met een kaveloppervlakte groter dan 5000 m2. De ontwikkeling van het 

bedrijventerrein bestaat uit een aantal onderdelen, zie figuur 1: 

§ Het RBT zelf (45 ha bruto): fase 1, voorzien van 2014 tot 2024. Fase 2 is voorzien voor de periode van 

2024 tot 2034. Het bestemmingsplan heeft enkel betrekking op fase 1 (rood kader). 

§ De opwaardering van de Grote Waardweg. Dit is de belangrijkste ontsluitingsroute van het RBT. 

§ Kreekherstel gecombineerd met waterberging (voor zover gelegen binnen het rode kader). 

 

Het doel van deze rapportage is het beschrijven en onderbouwen van de waterhuishoudkundige situatie 

en uitgangspunten van het toekomstig Regionaal Bedrijventerrein (RBT). Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van verschillende reeds uitgevoerde studies en worden leemtes ingevuld met nadere analyses en 

berekeningen.  
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Afbeelding 1: Nieuwe inrichting van het RBT. 

Voor wat betreft de bestaande studies gaat het met name om het rapport “Kreekherstel en waterberging” 

(ARCADIS, 7 januari 2013, 076658981:0.21). In december 2010 en januari 2011 is een wateratelier 

georganiseerd met betrekking tot het RBT waaraan het Waterschap Rivierenland en gemeente Werkendam 

hebben deelgenomen. De uitkomst hiervan was dat er mogelijkheden zijn om de waterberging te 

combineren met de realisatie van kreekherstel in de Bruine Kil, waarbij de opgaves van waterschap en 

gemeente worden ingevuld. In de rapportage “Kreekherstel en waterberging” is deze combinatie verder 

uitgewerkt. Hierbij wordt een deel van de waterbergingsopgave ingevuld door watergangen op het 

bedrijventerrein en een deel door kreekherstel en ecologische inrichting van de Bruine Kil. Uiteindelijk is 

een geoptimaliseerde combinatie van waterberging en kreekherstel als voorkeursvariant opgenomen in 

het bestemmingsplan. Deze voorkeursvariant gaat er vanuit dat er 50% (ongeveer 2,5 ha) aan open water 

in het RBT wordt gecompenseerd en 50% (ongeveer 2,5 ha) in de Bruine Kil. 

 

In dit waterhuishoudkundig plan wordt de waterberging verder uitgewerkt ten behoeve van het 

bestemmingsplan op basis van het stedenbouwkundig plan. Hierbij worden (geo)hydrologische en 

hydraulische berekeningen uitgevoerd. Ook worden de invloed en effecten van het toekomstige 

watersysteem op de omgeving in beeld gebracht.  
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1.3 LEESWIJZER 

Het Waterhuishoudkundig plan bestaat uit de volgende onderdelen: 

§ Huidige situatie: waterhuishouding en geohydrologie. 

§ Uitgangspunten voor het ontwerp en het waterhuishoudkundig plan. 

§ Ontwerp van de toekomstige waterhuishouding, in samenhang met de invloed en effecten op de 

omgeving.  

 

Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige situatie. Hierbij worden de gegevens van het geohydrologische 

onderzoek en het milieukundig bodemonderzoek gebruikt om de ondiepe en diepe bodemopbouw in 

beeld te brengen. Ook de grondwaterstanden, waterkwaliteit, kunstwerken, peilbeheer en andere aspecten 

van het watersysteem komen aan bod. Hoofdstuk 3 bevat een opsomming van alle uitgangspunten en 

randvoorwaarden die van belang zijn voor het toekomstig watersysteem van het RBT. Deze 

uitgangspunten zijn afgestemd met de gemeente Werkendam en waterschap Rivierenland. Hoofdstuk 4 

beschrijft de uitwerking van het toekomstig watersysteem en de effecten op de omgeving. Aspecten die 

hierin aan bod komen zijn: kwel, ontwatering, opbarstrisico’s, peilbeheer, waterberging, watergangen en 

waterkeringen. In dit hoofdstuk zijn ook de resultaten van de SOBEK-modellering opgenomen. 
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2 Huidige situatie 

Dit hoofdstuk gaat in op de huidige situatie. Hierbij worden de gegevens van het geohydrologische 

onderzoek en het milieukundig bodemonderzoek gebruikt om de ondiepe en diepe bodemopbouw in 

beeld te brengen. Ook de grondwaterstanden, waterkwaliteit, kunstwerken, peilbeheer en andere aspecten 

van het watersysteem komen aan bod. 

2.1 ALGEMEEN 

De locatie voor het RBT is opgenomen in de Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena uit 2004 en 

de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant. Het terrein ligt ten zuiden van het bestaande 

bedrijventerrein 'Bruine Kilhaven' (fase I tot en met V) en de kern Werkendam in de gemeente 

Werkendam en beslaat in totaal ongeveer 45 hectare bruto. Het terrein is vrijwel volledig in agrarisch 

gebruik en is grotendeels onverhard. Er is geen riolering aanwezig in het gebied. De bestaande bebouwing 

loost vermoedelijk op een Septic-tank. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 zal het terrein gefaseerd worden 

ontwikkeld. Het terrein ligt in de directe nabijheid van Natura 2000 gebied de Biesbosch. 

 

De Bruine Kil is een oude Biesboschkreek, welke gevoed wordt door kwel en water afkomstig van de 

landbouw in het omliggende gebied. Daarnaast vindt er ook afstroming plaats van regenwater van de 

verharde terreinen van het bestaande bedrijventerrein. De percelen die beschikbaar zijn voor kreekherstel 

en waterberging, zijn in eigendom van de gemeente Werkendam en Staatsbosbeheer. Op deze percelen is 

bos aanwezig met voornamelijk wilgen en populier. In de rest van het gebied zijn boomgaarden en 

landbouwgronden aanwezig. 

 

De Grote Waardweg loopt van noord naar zuid en kruist de Bakkerskil en de huidige regionale 

waterkering. De Bakkerskil is net als de Bruine Kil een oude Biesboschkreek. 

2.2 BODEM  

Diepe bodemopbouw 

In Tabel 1 is de diepe bodemopbouw van het plangebied weergegeven. Aan de hand van de 

isohypsenkaart kan geconcludeerd worden dat de regionale grondwaterstroming globaal van zuidoost 

naar noordwest verloopt.  
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Globale diepte (m-mv) Geohydrologische 

eenheid 

Lithostratische  

Eenheid Algemene 

samenstelling 

  

0-12 Deklaag Holoceen  

12-37 1e watervoerend 

pakket 

Formatie van Sterksel Zand, matig grof tot 

uiterst grof 

37-58 1e scheidende laag Formatie van 

Stramproy 

Zand, uiterst fijn tot 

zeer grof 

58-61 2e watervoerend 

pakket 

Formatie van 

Stramproy 

Zand, uiterst fijn tot 

zeer grof 

61-70 2e scheidende laag Formatie van Waalre Klei, sterk zandig tot 

zwak siltig Zand, 

uiterst fijn tot uiterst 

grof 

70-85 3e watervoerend 

pakket 

Formatie van Waalre Klei, sterk zandig tot 

zwak siltig  Zand, 

uiterst fijn tot uiterst 

grof 

85-122 3e scheidende laag Formatie van Peize Zand, matig grof tot 

uiterst grof 

122-183 4e watervoerend 

pakket 

Formatie van Maassluis Zand, uiterst fijn tot 

matig fijn Klei, vaak 

siltig en zandig 

Tabel 1 Geohydrologische bodemopbouw. 

Ondiepe bodemopbouw 

Op de bodemkaart van Nederland is het gehele gebied aangewezen als Kalkrijke poldervaaggrond, 

bestaande uit zware zavel. De Biesbosch, met inbegrip van de kreken zoals de binnen dit project vallende 

Bruine Kil, zijn door de provincie Noord-Brabant aangewezen als aardkundig waardevol gebied.  

 

Op de percelen van het RBT is een geotechnisch onderzoek uitgevoerd (Geotechnisch onderzoek RBT, 

ADCIM, G2012047-rap-01, 5 november 2012). Verdeeld over het bedrijventerrein en langs de Grote 

Waardweg zijn 18 sonderingen uitgevoerd. Deze zijn gemaakt met een elektrische conus conform NEN 

5140 en met wrijvingsgetal. Op basis van het verrichte onderzoek is voor het bodemprofiel de volgende 

maatgevende opbouw aangehouden. 
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Diepte 

in m t.o.v. NAP 

Omschrijving 

Vanaf mv tot 0,2 m + NAP Klei zwak siltig 

0,2 m + NAP tot 0,7 m - NAP Klei zandhoudend 

0,7 m – NAP tot 2,5 m – NAP Zand zwak siltig 

2,5 m – NAP tot 4,4 m - NAP Veen 

4,4 m - NAP tot 5,3 m – NAP Klei humeus 

5,3 m – NAP tot 9,0 m – NAP Klei zwak siltig 

9,0 m – NAP tot 9,5 m - NAP Veen (basis) 

Vanaf 9,5 m - Zand (Pleistoceen) 

Tabel 2: Ondiepe bodemopbouw op basis van geotechnisch onderzoek 

Samenvattend is gesteld dat er eerst een toplaag van 1,0 à 1,5 m klei aanwezig is, met daaronder een 

weinig vaste zandlaag gevonden. Vervolgens wordt tot 4,5 m – NAP een veenpakket aangetoond. Hierna 

is weer een zandhoudende kleilaag gemeten. Tenslotte worden tot de maximaal onderzochte diepte matig 

vaste tot zeer vaste zandafzettingen geregistreerd met een conusweerstand van 4 tot 18 MPa. De 

bodemopbouw varieert dus uit klei-, veen- en zandlagen.  

 

Midden door het gebied van het beoogde regionale bedrijventerrein ligt volgens bestaande kaarten een 

zandbaan in de ondiepe ondergrond. Deze zandbaan is een stroomrug van oude kreken waarbij een meer 

zandige ondergrond is ontstaan. Doordat deze zandbanen beter doorlatend zijn dan de omliggen klei- en 

zavelgrond, kan hier lokaal meer kwel optreden. Tijdens het onderzoek is geen duidelijke zandbaan 

aangetroffen, wel is in bijna het gehele gebied een zandlaag aangetroffen op 0,7 – 2,5 m-NAP. Een 

specifieke zandbaan is dus niet aanwezig, maar is sprake van een meer diffuse en verspreide zandlaag. In 

hoofdstuk 4 wordt deze geschematiseerde bodemopbouw gebruikt voor de kwelberekeningen. 

 

In de bodem zijn klei en plaatselijk veenlagen aanwezig. De aanwezigheid van klei en met name veen kan 

leiden tot zettingen.  Zetting is het proces waarbij de grond onder invloed van belasting wordt 

samengedrukt. In het geotechnisch onderzoek (ADCIM, 5 november 2012) zijn zettingsberekeningen 

opgenomen en maatregelen zoals voorbelasting beschreven. . Uit de boorbeschrijvingen uitgevoerd in het 

kader van het verkennend bodemonderzoek (VBO, Groote Waardweg 5 te Werkendam, Agel, 28 april 

2010) blijkt dat de gegevens uit de boringen overeen komen met de gegevens uit de sonderingen. 

 

Ter plaatse van het bos bestaat de bodem eveneens uit een zandige kleilaag met daaronder een tamelijk 

abrupte overgang naar grijs fijn zand. Ter plaatse van het noordoostelijk deel van het bos is er duidelijk 

sprake van zware klei, die minder humeus is.  

 

Bodemkwaliteit 

In opdracht van de gemeente Werkendam is een historisch, verkennend en nader (water)bodemonderzoek 

uitgevoerd ter plaatse van het RBT-terrein. De weilanden binnen de onderzoekslocaties zijn voor zover 

bekend altijd in gebruik geweest als landbouw en graslanden. Deze percelen zaten tot omstreeks 1970 

precies ingesloten tussen de kreken Bruine Kil en Bakkerskil. In het verleden heeft op de locatie 

ruilverkaveling plaatsgevonden waarbij diverse sloten op de locatie zijn gedempt. Op een locatie van het 

voormalige kreek-haventje is een bodemverontreiniging aangetroffen. De milieuhygiënische kwaliteit ter 

plaatse van de deellocaties akker, bestaande watergangen, toekomstige sloten, gedempte sloten 

(gedeeltelijk) en erf (gedeeltelijk) is middels onderhavig onderzoek voldoende vastgesteld en vormt deze 

deellocaties geen beletsel voor de voorgenomen inrichting (VBO, Groote Waardweg 5 te Werkendam, 

Agel, 28 april 2010). 
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Op basis van het uitgevoerde waterbodemonderzoek wordt geconcludeerd dat er geen waterbodem 

verontreinigingen zijn aangetroffen in de bestaande watergangen langs de Grotewaardweg en de 

Krouwerskade (Waterbodemonderzoek RBT, AT-Kb, 17 juli 2012).  

 

In verband met het beoogde kreekherstel en waterberging is een indicatief onderzoek uitgevoerd naar de 

bodemkwaliteit ter plaatse. De onderzochte percelen zijn gelegen tussen de Dertienmorgen en de inlaat 

(Steurgat) aan de Middelwaard. De conclusies van dit onderzoek staan beschreven in een memo van de 

gemeente Werkendam met onderwerp: mogelijkheden grondverzet/grondbalans Kreekherstel RBT-

terrein, Dreapkilweg te Werkendam. Op basis van het uitgevoerd indicatieve onderzoek kan 

samenvattend worden geconcludeerd dat bij het merendeel van de onderzocht percelen verontreinigingen 

zijn aangetroffen. De verontreinigingen variëren van licht verontreinigd tot sterk verontreinigd, wat 

betekent dat een groot gedeelte van de grond die vrijkomt als gevolg van de uitvoering van het 

kreekherstel elders niet toepasbaar is (Memo mogelijkheden grondverzet/grondbalans Kreekherstel RBT-

terrein Draepkilweg te Werkendam, gemeente Werkendam, 6 juli2012). 

2.3 WATERHUISHOUDING 

Oppervlaktewater 

Het oppervlaktewatersysteem van de polder bestaat uit een netwerk van sloten en greppels en enkele 

oude kreekrestanten, waaronder de Bruine Kil en de Bakkerskil. In de Bruine Kil kan water ingelaten 

worden vanuit het Steurgat (zie figuur 2). Dit water wordt ingelaten voor de landbouw en om de 

watergangen op peil te houden. Via een watergang langs de Draepkilweg en via de zuidzijde langs het 

bestaande bedrijventerrein, wordt het ingelaten water naar de Bruine Kil geleid. In het verleden kon 

wateroverlast optreden in de watergangen vanaf de inlaat, wanneer de inlaat open stond in combinatie 

met veel neerslag. De inlaat is inmiddels geautomatiseerd als maatregel uit het waterplan, om 

wateroverlast te voorkomen (bij de combinatie veel neerslag met open staan van de inlaat). Dit knelpunt is 

met het automatiseren van de inlaat opgelost. 

 

Voeding van de Bruine Kil vindt plaats vanuit het landbouwgebied, door kwel en door hemelwater 

afkomstig van het bestaande bedrijventerrein. Het bestaande bedrijventerrein Bruine Kilhaven is voorzien 

van een verbeterd gescheiden rioolstelsel.  

 

Ten behoeve van het agrarisch gebruik van de polders wordt door het waterschap actief peilbeheer 

toegepast. Het waterschap hanteert zomer- en winterpeilen (zie figuur 2). In de winter worden de peilen 

laag gehouden om wateroverlast te voorkomen. In de zomer worden de peilen door inlaat van water juist 

verhoogd om de watervoorziening voor de landbouwgewassen te kunnen garanderen. Het RBT terrein en 

de Bruine Kil maken onderdeel uit van het peilbesluit Alm en Biesbosch. Het peilbesluit is vastgesteld in 

2010.  
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Figuur 1 Zomerpeilen (ZP) en winterpeilen (WP) in en rondom het RBT terrein, waarden zijn in m t.o.v. NAP. 

Het peil in de zuidelijke percelen van Staatsbosbeheer ter plaatse van de Bruine Kil (ten oosten 

Draepkilweg) ligt grotendeels in het peilgebied van de gehele Bruine Kil met een winterpeil van 1,1 m-

NAP en een zomerpeil van -0,8 m NAP. Een klein deel ligt in een ander peilgebied met een winterpeil van  

-0,9 m NAP en een zomerpeil van -0,5 m NAP.  

 

Het huidige bedrijventerrein ligt in een peilgebied met een winterpeil van -0,35 m NAP en een zomerpeil 

van -0,30 m NAP. Dit is het peilvak waar ook het water vanuit het Steurgat wordt ingelaten. Het 

toekomstige RBT is geprojecteerd in een peilvak met een winterpeil van -0,45 m NAP en een zomerpeil 

van -0,35 m NAP en voor een klein deel in het peilvak met een zomerpeil van -0,5 m NAP en een 

winterpeil van -0,9 m NAP. In de watergang die aan de westzijde van het toekomstig RBT-terrein ligt, 

staan 2 stuwen die de peilen regelen. 

 

Over het algemeen is de stroomsnelheid zeer laag, zodat van zwak stromend tot stagnant water sprake is. 

In de kreek zelf zijn geen stuwen aanwezig. Peilgebieden worden gehandhaafd door stuwen in 

zijwatergangen. Voor zover bekend zijn er nu geen problemen bij de wateraanvoer of waterafvoer. 

 

In de autonome ontwikkeling ligt er voor het waterschap en de Provincie een doelstelling voor de 

realisatie van kreekherstel in het kader van de KRW-opgave. Door de uitvoering van het kreekherstel 

ontstaat een natuurlijker watersysteem en wordt invulling gegeven aan de beleidsopgave vasthouden, 

bergen en afvoeren. 

 

Grondwater 

Het grondwater in het freatische pakket (deklaag) wordt beïnvloed door diepe ontwatering in 

slotenstelsels en drainage in het landbouwgebied. Ter plaatse van het RBT varieert de grondwatertrap 

tussen IV en VII (zie Tabel 1). Bij grondwatertrap VI, IV en VII ligt de Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstand op meer dan 40 cm beneden het maaiveld. Dit duidt op een relatief grote ontwatering 

door drainage en de aanwezige beheerste oppervlaktewaterpeilen in de sloten.  

 

Ten behoeve van het peilbesluit (november 2010) is voor het gebied een GGOR-studie (Gewenst Grond- en 

Oppervlaktewater Regime) uitgevoerd. In deze studie zijn de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand 
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(GHG) en Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) bepaald. De GHG ligt nabij de Bakkerskil op 25 tot 

100 cm beneden maaiveld. Deze hoogte is met name afhankelijk van het oppervlaktewaterpeil in de 

Bakkerskil en de maaiveldhoogte. Vanwege het lagere peil in de Bruine Kil ligt de GHG hier op 50 tot 150 

cm beneden maaiveld. De GLG varieert tussen de 100 cm en 200 cm beneden het maaiveld. 

 

In de nabijheid van het plangebied bevindt zich slechts 1 peilbuis (B44E0163) van het TNO-netwerk. In 

deze buis zijn slechts een beperkt aantal metingen in een niet relevante periode uitgevoerd. Derhalve zijn 

deze metingen buiten beschouwing gelaten. 

 

Gemiddeld 

hoogste 

grondwaterstand 

(GHG) 

- - < 40 cm 

beneden 

maaiveld 

> 40 cm 

beneden 

maaiveld 

< 40 cm 

beneden 

maaiveld 

40-80 cm 

beneden 

maaiveld 

>80 cm 

beneden 

maaiveld 

gemiddeld laagste 

grondwaterstand 

GLG 

< 50 cm 

beneden 

maaiveld 

50-80 cm 

beneden 

maaiveld 

80-120 cm 

beneden 

maaiveld 

80-120 cm 

beneden 

maaiveld 

> 120 cm 

beneden 

maaiveld 

>120 cm 

beneden 

maaiveld 

>120 cm 

beneden 

maaiveld 

Gemiddeld 

hoogste 

grondwaterstand 

(GHG) 

- - < 40 cm 

beneden 

maaiveld 

> 40 cm 

beneden 

maaiveld 

< 40 cm 

beneden 

maaiveld 

40-80 cm 

beneden 

maaiveld 

>80 cm 

beneden 

maaiveld 

Tabel 3 Betekenis grondwatertrappen 

In de Bruine Kil is een kwelstroom aanwezig. Dit verklaart ook de bruine kleur van het water en de 

herkomst van de naam van deze kreek. Het is met name ondiepe kwel, afkomstig vanuit het Steurgat. Het 

Steurgat heeft een hoger peil van waaruit infiltratie plaatsvindt richting de Bruine Kil. 

 

De zandbaan is in het gebied niet aangetroffen, wel is een zandlaag aangetroffen. Wanneer toekomstige 

watergangen worden aangelegd tot in deze zandlaag, kan dit zorgen voor een toename van de kwel. In 

hoofdstuk 4 zijn berekeningen uitgevoerd voor deze eventuele toename van kwel. 

2.4 WATERKWALITEIT EN ECOLOGIE  

Het oppervlaktewater is relatief voedselrijk. De kwel en inlaat van water dragen voor een belangrijk deel 

bij aan de aanvoer van voedingsstoffen (stikstof en fosfaat) naar het oppervlaktewatersysteem. Ook de 

landbouw draagt via drainagewater (uitspoelen van voedingstoffen uit bemesting) bij aan voedselrijkdom 

van het sloot- en kreekwater. Wat KRW-normen betreft is in enkele gevallen sprake van een lichte 

overschrijding van de GEP-normen (Goed Ecologisch Potentieel), maar over het algemeen liggen de 

waarden rond of net onder de norm. Wat betreft prioritaire en overige stoffen voldoet koper voor de 

Bakkerskil en Bruine Kil niet aan de norm. Mogelijk dat inlaten van gebiedsvreemd water samenhangt met 

de overschrijdingen.  

 

In de Bruine Kil wordt de waterkwaliteit beïnvloed door de aanwezige kwel vanuit het Steurgat. Dit heeft 

een positief effect op de waterkwaliteit (factsheet KRW, Ontwikkelingsvisie Biesboschkreken). Vanuit het 

bestaande bedrijventerrein van Werkendam wordt hemelwater afgevoerd naar de Bruine Kil. Dit heeft een 

negatieve invloed op de waterkwaliteit. De Bruine Kil heeft een tweeledig oeverkarakter. De steile 

westoever grenst direct aan landbouwgronden, is voedselrijk en wordt intensief begraasd dan wel 

gemaaid. Dit heeft tot gevolg dat deze oever lage natuurwaarden bezit. Aan de oostzijde is een bredere 

bufferzone (variërend in breedte) behouden tussen de landbouwgronden en de kreek. 
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De Bruine Kil is de meest westelijke kil in de Oostwaard en loopt licht slingerend van het Steurgat, bij de 

polder Krijntjesweide tot aan Werkendam. De oostoever heeft grotendeels een natuurlijk karakter in 

tegenstelling tot de westoever waar de landbouwgronden grenzen tot aan de oever. Langs de kreek liggen 

enkele bos- en struweel elementen.  

 

Op de Bruine Kil liggen de volgende doelstellingen: 

§ Kaderrichtlijn water/Kreekherstel 

§ Ecologische verbindingszone (EVZ) 

§ Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

§ Natura 2000 

2.5 WATERKERINGEN  

Aan de zuidzijde van de Dijkgraaf den Dekkerweg en ten oosten van de Bakkerskil is een waterkering 

aanwezig inclusief beschermingszone. De Grote Waardweg kruist deze waterkering ter hoogte van de 

Bakkerskil. In de keur staan geboden voorgeschreven over wat gedaan moet worden om te zorgen dat de 

watergangen en waterkeringen in stand blijven. In de verboden staan die zaken welke in principe 

onwenselijk zijn voor de constructie of de functie van watergangen of waterkeringen.  
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3 Uitgangspunten en ontwerpcriteria 

3.1 UITGANGSPUNTEN VANUIT HUIDIGE SITUATIE 

§ Diepe bodemopbouw conform Geotechnisch Onderzoek ( Geotechnisch onderzoek RBT, ADCIM, 

G2012047-rap-01, 5 november 2012). 

§ De zandbaan is in het gebied niet aangetroffen, wel is een zandlaag aangetroffen op 0,7 m - tot 2,5 m-

NAP. 

§ De milieuhygiënische kwaliteit ter plaatse van de deellocaties akker, bestaande watergangen, 

toekomstige sloten, gedempte sloten (gedeeltelijk) en erf (gedeeltelijk) vormt geen beletsel voor de 

voorgenomen inrichting (VBO, Groote Waardweg 5 te Werkendam, Agel, 28 april 2010).  

§ Op basis van het uitgevoerde waterbodemonderzoek wordt geconcludeerd dat er geen waterbodem 

verontreinigingen zijn aangetroffen in de bestaande watergangen langs de Grotewaardweg en de 

Krouwerskade (Waterbodemonderzoek RBT, AT-Kb, 17 juli 2012).  

§ Ter plaatse van de percelen voor kreekherstel zijn verontreinigingen aangetroffen. De 

verontreinigingen variëren van licht verontreinigd tot sterk verontreinigd, wat betekent dat een groot 

gedeelte van de grond die vrijkomt als gevolg van de uitvoering van het kreekherstel elders niet 

toepasbaar is (Memo mogelijkheden grondverzet/grondbalans Kreekherstel RBT-terrein Draepkilweg 

te Werkendam, gemeente Werkendam, 6 juli2012). 

§ De regionale grondwaterstroming in het twee watervoeren pakket loopt globaal van zuidoost naar 

noordwest. In het eerste watervoerend pakket en deklaag grondwaterstroming vanuit Steurgat, 

Nieuwe Merwede en Bakkerskil naar poldergebieden en Bruine Kil. Dus met name vanuit noorden en 

westen richting het plangebied.  

§ De GHG ligt nabij de Bakkerskil op 25 - 150 cm beneden maaiveld. De GLG varieert tussen de 100 cm 

en 200 cm beneden het maaiveld, op basis van peilbesluit en GGOR. De GHG zit ter hoogte van RBT 

op circa 0,2 m-NAP 

§ Waterinlaat vanuit Steurgat. Het peil in de zuidelijke percelen van Staatsbosbeheer ter plaatse van de 

Bruine Kil (ten oosten Draepkilweg) heeft een winterpeil van 1,1 m-NAP en een zomerpeil van -0,8 m 

NAP. Een klein deel ligt in een ander peilgebied met een winterpeil van op -0,9 m NAP en een 

zomerpeil van -0,5 m NAP. Het huidige bedrijventerrein ligt in een peilgebied met een winterpeil van -

0,35 m NAP en een zomerpeil van -0,30 m NAP. Het toekomstige RBT is geprojecteerd in een peilvak 

met een winterpeil van -0,45 m NAP en een zomerpeil van -0,35 m NAP en voor een klein deel in het 

peilvak met een zomerpeil van -0,5 m NAP en een winterpeil van -0,9 m NAP. In de watergang die aan 

de westzijde van het toekomstig RBT-terrein ligt, staan 2 stuwen die de peilen regelen. 

3.2 UITGANGSPUNTEN VANUIT BELEID 

§ Voor het RBT is van belang dat conform de KRW tenminste voldaan wordt aan het stand-still principe. 

Dit houdt in dat een ingreep (uitvoering van het ruimtelijk plan) de toestand van het watersysteem niet 

mag verslechteren. 
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§ Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afvoeren, met als eerste insteek het vasthouden van water. 

Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste insteek het 

voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en afvalwater. Wateropgave (de 

benodigde bergingscapaciteit voor het opvangen van pieken in neerslag) bepalen aan de hand van de 

NBW normen regionale wateroverlast. Voor stedelijk gebied geldt een norm van T=100 (bui die eens in 

de 100 jaar voorkomt). Voor glastuinbouw geldt een norm van T=50 (bui die eens in de 50 jaar 

voorkomt). En voor akkerbouw en grasland geldt respectievelijk T=25 en T=10. 

§ 5,0 m brede beschermingszone aanwezig aan weerszijden langs A-watergangen.  

§ Kruising waterkering door Grote Waardweg conform regels Keur. 

§ De maatgevende afvoer door de watergangen is 1,5 l/s/ha. Dit is ook de afvoer die de watergangen in 

het landelijk gebied nog net aankunnen. 

§ Bij een regenbui die eenmaal per 100 jaar kan voorkomen met 10% opslag vanwege de 

klimaatsverandering (T=100+10% volgens Buishand en Velds) mag er geen inundatie optreden (norm 

NBW). 

§ Bij een regenbui die eenmaal per 10 jaar optreedt met 10% opslag vanwege klimaatsverandering 

(T=10+10% volgens Buishand en Velds) moet er voor het straatpeil nog een drooglegging van 0,7 m zijn 

ten opzichte van zomerpeil (norm Waterschap Rivierenland). 

§ 35% aanleg natuurvriendelijke oevers (van de oeverlengte). Wordt gerealiseerd langs Bruine Kil en 

watergang langs zuidzijde RBT fase 2 en deel oostzijde fase 2. Hierdoor ontstaat natuurlijke verbinding 

tussen Bruine Kil en Bakkerskil. 

§ Daarnaast gelden de uitgangspunten vanuit de volgende beleidsregels van het waterschap 

Rivierenland. 

− Algemene regels behorend bij de Keur Waterschap Rivierenland 2009. 

− Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 

3.3 UITGANGSPUNTEN VANUIT ONTWERP 

Watersysteem RBT 

§ Aanleg Verbeterd Gescheiden Rioolstelsel. Het afvalwater van het toekomstige RBT terrein wordt 

middels aparte vuilwaterleidingen afgevoerd naar een vuilwatergemaal. De first flush van wegen en 

het verhard terreinoppervlak wordt middels aparte regenwaterleidingen afgevoerd naar een 

regenwatergemaal. Het hemelwater van daken van percelen die grenzen aan oppervlaktewater 

worden middels aparte schoonwaterleidingen direct afgevoerd op het open water. De 

vuilwaterriolering en first flush worden door middel van een persleiding afgevoerd naar het 

gemengde rioolstelsel van de kern Werkendam en door het eindgemaal van het waterschap vervolgens 

verpompt naar de  rioolwaterzuivering.  

§ De maatgevende bui voor de oppervlaktewaterberging is: 52,3 mm in 960 min, Herhalingsfrequentie is: 

1x per 10 jaar, het opslagpercentage is: 10%. De maximale afvoer naar het landelijk gebied bedraagt 

1,50 l/sec/ha. 

§ Binnen het peilbesluit is een maximale peilstijging van 30 centimeter toegestaan bij bui die eens in de 

10 jaar (+10%) voorkomt, boven het zomerpeil. Bij een regenbui (T=100+10% volgens Buishand en 

Velds) mag er geen inundatie optreden. 

§ Realisatie circa 50% waterberging op het RBT als open water en circa 50% waterberging als 

kreekherstel op de beide percelen van Staatbosbeheer langs de Bruine Kil.  

§ Minimale ontwatering voor wegen en bedrijven bedraagt 1,0 m (verschil tussen hoogste 

grondwaterstand en maaiveld). Benodigde ontwatering bereiken door watergangen en ophoging. 

§ Aanleg bodemhoogte watergangen op het bedrijventerrein op-1,50 m - NAP. Bij een waterpeil van 0,35 

m-NAP is er dan een waterdiepte van 1,15 meter aanwezig. 
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§ Toetsing watergangen bedrijventerrein en Bruine Kil op waterbergingscapaciteit en hydraulische 

capaciteit middels SOBEK-model. 

§ Toetsen kweltoename met formule van Mazure, tijdens hoogwatersituatie Merwede/Steurgat. Hierbij 

rekening houden met aanleg watergangen waterberging en kreekherstel. Mogelijke kweltoename 

compenseren in oppervlakte open water en kreekherstel. 

§ Profielen en ontwerp conform Stedenbouwkundig plan, versie 22 oktober 2013. 

 

Ecologische opgave Kreekherstel 

§ Open water met diepe en ondiepe delen, afwisselende oevers met schuilmogelijkheden (Leefgebied: 

grote Modderkruiper en andere vissoorten). 

§ Een aaneengesloten oeverlengte bestaat uit opgaande natuurlijke beplanting direct langs het water, het 

overig deel bestaat uit riet- en biezenoevers en ruigte (leefgebied waterspitsmuis en grote 

modderkruiper). 

§ Lintvorming moerasgebied met overjarig riet (leefgebied waterspitsmuis, grote modderkruiper). 

§ Het riet dient een minimale waterdiepte van circa 10 cm tot maximaal 50 cm te hebben bij winterpeil.  

§ Beschoeiing dient verwijderd te worden. Hierbij geldt dat de oever een aangepast talud krijgt, 

afhankelijk van het bodemtype. 

§ Afwaterings- en aanvoerfunctie van landbouwwater dient behouden te blijven. 

§ Gemiddelde waterdiepte in de geul is >1 m. 

§ Zomerpeil betreft -0,8 m NAP, winterpeil is -1,1 m NAP, ter plaatse van de kreek. 

§ Minimaal percentage asymmetrische oevers is >50% van de oever. Dit betekent meer steile oevers in de 

buitenbochten en flauwe oevers in de binnenbochten. 

§ Inrichting kreekherstel conform Optimum variant - fase 1, rapport “kreekherstel en waterberging”. 

3.4 OVERIGE UITGANGSPUNTEN 

§ Behoud of compensatie van aanwezige wandelpaden. 

§ De af te graven grond van Bosgedeelte oostzijde Draepkilweg (westelijke helft tot watergang) is sterk 

verontreinigd en dient op het perceel te worden verwerkt. De overige grond is toepasbaar. 

§ Behoud van bestaande drooglegging, af- en aanvoercapaciteit voor de landbouw. 

§ Aansluiten van het ontwerp bij de historische situatie en de cultuurhistorische elementen. 

§ Onderhoud van het watersysteem op het RBT en de Bruine Kil is kosteneffectief en uitvoerbaar. 

Varend onderhoud entree waterpartij RBT. Deels varend onderhoud en deels vanaf oever voor Bruine 

Kil. Overige watergangen onderhoud vanaf oever. 
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4 Toekomstig watersysteem  

Dit hoofdstuk gaat in de op de toekomstige situatie van het RBT in relatie tot het watersysteem en de 

bodemopbouw. Aspecten die hierin aan bod komen zijn: kwel, ontwatering, opbarstrisico’s, peilbeheer, 

waterberging, watergangen en waterkeringen. Een deel van de informatie komt voort uit de opgestelde 

milieueffectrapportage, het rioleringsplan (H. Scheepers, gemeente Werkendam, 4-12-2013) en het rapport 

waterberging en kreekherstel (ARCADIS, 7-1-2013). Aanvullend is ook een SOBEK-modellering 

uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn ook verwerkt in deze rapportage. 

4.1 VERANDERINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BESTAANDE SITUATIE 

De locatie voor het RBT ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein 'Bruine Kilhaven' (fase I tot en 

met V) en de kern Werkendam in de gemeente Werkendam en beslaat in totaal ongeveer 45 hectare bruto. 

Het terrein zal gefaseerd worden ontwikkeld. In de eerste fase wordt 20 hectare (bruto) bedrijventerrein 

ontwikkeld.  

 

Voor het bedrijventerrein is een stedenbouwkundig plan opgesteld ( Mensen maken de stad, 22-10-2013). Dit 

stedenbouwkundig plan vormt de ondergrond voor de uitwerking van het waterhuishoudkundig 

systeem. Het regionale bedrijventerrein wordt via de Grote Waardweg ontsloten op de Dijkgraaf den 

Dekkerweg. Om de ontsluiting mogelijk te maken dient de Grote Waardweg gereconstrueerd te worden. 

Daarnaast zal via het RBT een verkeersverbinding worden gemaakt met het bestaande bedrijventerrein de 

Bruine Kilhaven. De Grote Waardweg kruist de Bakkerskil en de aanwezige waterkering. De Grote 

Waardweg wordt over de waterkering heen gelegd, zodat de waterkerende functie niet wordt aangetast.  

 

Het creëren van open water op het bedrijventerrein is nodig voor ontwatering, afvoer van het bestaande 

bedrijventerrein, afvoer van toekomstig dakwater, bluswatervoorziening en afscherming. In het 

stedenbouwkundig ontwerp van het RBT zijn de bestaande watergangen onderdeel geworden van het 

watersysteem van het bedrijventerrein. Hiertoe zijn de bestaande watergangen verbreed, verdiept en 

gecombineerd met de groenstructuur. Het water omzoomt het bedrijventerrein en vormt een natuurlijke 

barrière. Het bedrijventerrein wordt doorsneden door één bestaande watergang die tevens de grens vorm 

tussen de twee fases van het bedrijventerrein. Bij de entree van het bedrijventerrein worden twee grotere 

waterpartijen ontwikkeld. 

 

Voor het realiseren van de waterbergingsopgave is gekozen voor het combineren van kreekherstel en 

waterberging op het bedrijventerrein. Dit resulteert in deels waterberging op het RBT en deels 

waterberging als kreekherstel. Langs de Bruine Kil wordt kreekherstel gerealiseerd in combinatie met 

waterberging. De diepere kreek krijgt een licht slingerend karakter binnen een bredere moeraszone. De 

kreek volgt waar mogelijk het oorspronkelijke tracé zoals rond 1900.  
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4.2 RIOLERING OP HOOFDLIJNEN 

Uitgangspunten 

Voor het rioleringsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

§ Straatpeil 1,15 m+NAP. 

§ Hanteren bestaand polderpeil; Zomerpeil 0,35 m-NAP, Winterpeil 0,45 m-NAP. 

§ Vier overstorten vgs (nummers 1 tot en met 4 in onderstaande figuur). 

§ Hoogte overstortdrempel 0,20 m+NAP. 

§ Locatie gemaal op grens fase 1 en 2 naast de westelijke straat (zie rode stip in onderstaande figuur). 

§ Ontwerpbui bui 08 Leidraad Riolering (herhalingstijd twee jaar), waking 0,20 meter. 

§ Minimale dekking 1,20 meter. 

§ Bodemverhang vuilwaterriool 1 op 500, regenwaterriool waar mogelijk 1 op 500, eventueel flauwer. 

§ Verticale afstand tussen twee riolen bij kruising minimaal 0,25 meter. 

 

 

 

Figuur 2: Locatie profielen en overstorten 

4.2.1 VERHARD OPPERVLAK 

Het verhard oppervlak voor het RBT is bepaald op basis van het stedenbouwkundig ontwerp. Hierbij zijn 

de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

§ 50% perceelsoppervlak wordt dakoppervlak. 

§ 50% perceelsoppervlak wordt verhard terreinoppervlak. 

§ Oppervlak openbare wegen is berekend op basis van 8 meter wegbreedte, vermeerderd met 25% voor 

aan te leggen inritten. 

 

In het bestemmingsplan is vastgelegd dat het dakoppervlak minimaal 50% van het perceel moet bedragen. 

Als worst-case voor de het rioolontwerp is uitgegaan van een verhardingspercentage van 100%, waarvan 

50% dak- en 50% verhard terrein. 
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Het dakoppervlak van percelen die grenzen aan oppervlaktewater worden direct op het aangrenzend 

oppervlaktewater afgekoppeld. Bij percelen die grenzen aan een natuurvriendelijke oever is er voor het 

rioolontwerp vanuit gegaan dat het dakoppervlak van deze percelen wel op het VGS-riool aangesloten 

wordt. Dit vanwege de lastige realisatie van een uitstroombak in een natuurvriendelijke oever. Het betreft 

de percelen aan de zuid- en oostzijde van fase 2. 

 

Fasering Verhard oppervlak via VGS Dakoppervlak direct op water 

Fase 1 11,8 ha 5,2 ha 

Fase 2 17,2 ha 1,1 ha 

Totaal 29,0 ha 6,3 ha 

Tabel 4: Verhard oppervlakken. 

De bepaling van het verhard oppervlak is opgenomen in het rioleringsplan (zie bijlage 2). 

4.2.2 REGENWATERRIOLERING 

Het rioolstelsel is voor fase 1 doorgerekend met behulp van Excel en opgenomen in bijlage 4. Het 

rioolstelsel is daarbij opgedeeld in vier subgebieden, voor elke overstort één berekening. Voor de 

berekeningen is uitgegaan van de maximum neerslagintensiteit bij bui 08, 110 l/s/ha. De riolen zijn 

uiteindelijk bepaald op 300 tot maximaal 800 mm in doorsnede. Dit ontwerp kan zelfs de maximale 

intensiteit van een bui eens per 5 jaar aan, namelijk 160 l/s/ha, zonder dat water op straat komt. Ook 

zouden alle daken aangesloten kunnen worden zonder dat bij bui 08 water op straat komt, de waking is 

dan nog minimaal 0,15 meter. Het rioolontwerp is aansluitend ook doorgerekend met Infoworks. De 

resultaten hiervan zijn eveneens in bijlage 2 opgenomen. 

4.2.3 VUILWATERRIOLERING 

Het afvalwater wordt ingeschat op 1 m3/u per bruto hectare plangebied. Voor het gehele RBT komt dat 

neer op 45 m3/u afvalwater. Voor fase 1 betreft dit ongeveer de helft. Een vuilwaterriool met een diameter 

van 300 mm en een vulling van 50% kan bij een verhang van 1 op 500 ongeveer 70 m3/uur verwerken. Een 

diameter van 300 mm is op zich dus voldoende voor het gehele bedrijventerrein. De afvalwaterafvoer is 

echter maar een inschatting en is afhankelijk van de bedrijven die zich vestigen. Voor de veiligheid wordt 

het deel tussen fase 1 en fase 2 ter hoogte van het gemaal daarom uitgevoerd met een diameter van 400 

mm, over een lengte van circa 110 meter. In zowel fase 1 als fase 2 splitst het riool zich daarna 

bovenstrooms in twee richtingen, waardoor het debiet per streng dus alweer gehalveerd wordt. 

 

Regenwaterpompen 

Bij een verbeterd gescheiden stelsel wordt altijd nog een bepaalde hoeveelheid regenwater naar de 

zuivering verpompt. Voor verschillende varianten is in beeld gebracht hoeveel regenwater naar de 

zuivering verpompt wordt. Deze berekeningen zijn opgenomen in het rioleringsplan in bijlage 2. Het 

onverhard oppervlak en het wateroppervlak zijn daarbij niet meegerekend. Uiteindelijk is gekozen voor 

3,5 mm berging met twee pompen. Eén pomp pompt naar de zuivering vanaf begin bui totdat 1 mm 

berging gevuld is met 0,15 mm/u, de tweede pomp neemt het daarna over en pompt de rest naar het 

oppervlaktewater met 0,15 mm/u. Deze pompt door totdat de berging weer geleegd is tot 1 mm en dan 

neemt de eerste pomp het weer over. 
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Afvoer naar de rioolwaterzuivering 

Het afvalwater en de first flush van het regenwater worden afgevoerd naar de zuivering. Het afvalwater 

wordt ingeschat op 1 m3/u per bruto hectare plangebied. Voor het gehele RBT komt dat neer op 45 m3/u 

afvalwater. Voor fase 1 betreft dit ongeveer de helft. 

 

Zoals aangegeven worden voor het regenwater twee pompen geïnstalleerd. Eén pomp pompt maar naar 

de zuivering, met een capaciteit van 0,15 mm/u over het aangesloten verhard oppervlak. Voor geheel fase 

1 komt dit neer op 18 m3/u. De tweede pomp pompt bij meer dan 1 mm stelselvulling met 0,15 mm/u, 

ofwel 18m3/u. De afvoer naar de zuivering bedraagt na realisatie fase 1 totaal circa 40 m3/u. Dit bestaat dus 

uit 22 m3/u afvalwater en 18 m3/u regenwater. Na realisatie fase 2 bedraagt de totale afvoer naar de 

zuivering 90 m3/uur, bestaande uit 45 m3/u afvalwater en 45 m3/u regenwater. 

 

Bij aanleg van fase 2 moeten de pompen vergroot worden qua capaciteit. Met het ontwerp van de 

persleiding moet al wel rekening gehouden worden met de toekomstige totale capaciteit. Er is geen 

rekening gehouden met mogelijke afvoer van regenwater van zwaar verontreinigde oppervlakken via het 

vuilwaterriool. In de praktijk zal hiervoor dan de berging in het afvalwaterriool benut worden plus de 

overcapaciteit van de afvalwaterpomp. 

 

Het afvalwater wordt uiteindelijk met behulp van een nieuwe persleiding afgevoerd naar het eindgemaal 

van het waterschap aan de Sportlaan in Werkendam Tijdens een eerdere studie (variantenstudie 

Bruinekilhaven van 28 augustus 2013) bleek dit de beste variant. Het gemaal van het waterschap in de 

Sportlaan in Werkendam kan de extra afvoer aan, zo blijkt eveneens uit de eerder uitgevoerde studie. 

Voor het tracé van de nieuwe persleiding heeft een tracé via Bruinekilhaven naar het gemaal Sportlaan de 

voorkeur. 

 

Diepteligging riolering 

De diepteligging van de riolering is ontworpen voor fase 1 en 2 gezamenlijk conform de aan het begin van 

dit hoofdstuk genoemde uitgangspunten. De diepste b.o.b.’s zijn gelegen bij het eindgemaal, 2,60 m-NAP, 

ofwel 3,75 meter onder maaiveld. 

 

Het regenwaterriool komt dieper aan bij het gemaal dan het vuilwaterriool in fase 1. Eventueel kan het 

regenwaterriool iets flauwer aangelegd worden om dat ook op een diepte van 2,35 m-NAP uit te laten 

komen. Een tweede optie is om het gemaal te plaatsen nabij de entree van het bedrijventerrein op de grens 

van fase 1 en 2, in het oosten dus. Voor de diepteligging in fase 1 maakt dit niet uit.  

 

Plaatsen van het gemaal aan de westzijde heeft de volgende voordelen ten opzichte van het plaatsen aan 

de oostzijde: 

§ De hoogteligging van de b.o.b. van het riool bij het gemaal is 0,85 meter minder diep. Indien het 

gewenst is om in fase 2 het regenwaterriool 1 op 500 te leggen, komt het riool 0,40 meter dieper uit. De 

diepere hoogteligging bij een gemaal aan de oostzijde is overigens wel volledig afhankelijk van het 

uitgangspunt of het gewenst is in de verre toekomst een uitbreiding aan de westzijde van het RBT 

onder vrijverval aan te kunnen sluiten op het RBT. 

§ Er is geen heel diepe streng benodigd langs de noordzijde van fase 2 om een eventuele latere 

uitbreiding aan de westzijde van het RBT onder vrijverval aan te kunnen sluiten. 

§ Er is een minder lange persleiding benodigd richting Bruinekilhaven. 
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4.3 WATERBERGING EN RETENTIE 

Bij de aanleg van een bedrijventerrein wordt het oppervlak verhard en kan hemelwater niet meer direct in 

de bodem wegzakken. Om wateroverlast in de omgeving of op de weg te voorkomen is het van belang dat 

voor de opvang, berging en/of transport van het regenwater voldoende ruimte aanwezig is. De 

wateropgave van het Regionale Bedrijventerrein (RBT) in Werkendam is geen opgave die wordt 

veroorzaakt door een achterstand van waterberging in bestaand stedelijk gebied. Dat betekent dat voor de 

ontwikkeling van het RBT rekening gehouden moet worden met de normen voor nieuw stedelijk gebied.  

 

Op basis van de uitgangspunten in hoofdstuk 3 is de totale waterbergingsbehoefte bepaald. Er is met 

behulp van de rekensheet van het waterschap Rivierenland een nieuwe berekening gemaakt. Met de 

volgende uitgangspunten: 

§ De maatgevende bui is: 52,3 mm in 960 min, Herhalingsfrequentie is: 1x per 10 jaar, met 

opslagpercentage is: 10% en een maximale afvoer naar het landelijk gebied van 1,50 l/sec/ha. 

§ Binnen het peilbesluit is een maximale peilstijging van 30 centimeter toegestaan bij bui die eens in de 

10 jaar (+10%) voorkomt, boven het zomerpeil. 

§ 27,7 ha verhard oppervlak via het VGS en 6,3 ha dakoppervlak dat direct is afgekoppeld op de 

watergangen.  

§ Berging 1 mm in het VGS en een POC van 0 mm/u. 

 

Bij de rioleringsberekeningen is worst-case benadering uitgegaan van 100% verhard oppervlak. Het 

verhard oppervlak bedraagt dan 29 ha. Voor de bepaling van de benodigde waterberging is een 

verhardingspercentage gehanteerd van 90% voor de percelen, wat uitkomt op 27,7 ha. Voor de bepaling 

van de waterberging is dit een realistische aanname. 

 

De waterberging op het bedrijventerrein bestaat uit watergangen rondom het bedrijventerrein en één 

centrale watergang die fase 1 en 2 van elkaar scheid. Bij de entree van het bedrijventerrein worden twee 

grotere waterpartijen ontwikkeld. De totale oppervlakte van water op het bedrijventerrein bedraagt circa 

3,3 ha. Alle watergangen worden aangelegd met een bodemhoogte van -1,5 m NAP. Bij een waterpeil van - 

0,35 m NAP is de waterdiepte 1,15 m. De taluds van de watergangen bedraagt 1:2. Langs twee 

watergangen wordt een natuurvriendelijke oever aangelegd met een talud van 1:6. De profielen en locatie 

van de watergangen zijn opgenomen in bijlage 5. 

 

In onderstaande tabel is de waterbergingsopgave opgenomen. De berekeningen zijn opgenomen in  

bijlage 3. 
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Waterberging RBT voor T=10+10% Fase 1 Fase 1+2 

Bruto oppervlak  20 ha 45 ha 

Maximale afvoer bij 1,5 l/s/ha) 108 m3/u 243 m3/u 

Verhard oppervlak via VGS 11,1 ha 27,7 ha 

Berging VGS  1 mm 1 mm 

Pompovercapaciteit VGS 0 mm/u 0 mm/o 

Afgekoppeld dak 5,2 ha 6,3 ha 

Kweltoename (totaal m3/6 dagen) 87 m3 138 m3 

   

Benodigde nieuwe waterberging 7.087 m3 14.698 m3 

Benodigde nieuw wateroppervlak 23.623 m2 48.993 m2 

Bestaand wateroppervlak 5.400 m2 6.600 m2 

Benodigd wateroppervlak totaal 29.023 m2 55.593 m2 

   

Beschikbaar wateroppervlak RBT** 21.970 m2 33.320 m2 

Beschikbaar wateropp. Bruine Kil 

(toename t.o.v. bestaand wateropp.) 

24.100 m2 24.100 m2 

Totaal beschikbaar wateroppervlak 46.070 m2 57.420 m2 

Beschikbare waterberging  

(bij 0,3 m peilstijging) 

13.821 m3 17.226 m3 

   

Overschot aan wateroppervlak 17.047 m2 1.827 m2 

Tabel 5: Overzicht waterbergingsopgave 

* pompovercapaciteit vgs is op 0 gezet, omdat de regenwaterpomp naar de zuivering na 1 mm vulling stopt. Daarna 

schakelt een pomp naar het oppervlaktewater in. 

** beschikbaar wateroppervlak RBT is berekend inclusief berging op taluds (wateroppervlak bij 15 cm peilstijging) 

Voor het realiseren van de waterbergingsopgave is gekozen voor het combineren van kreekherstel en 

waterberging op het bedrijventerrein. Langs de Bruine Kil wordt kreekherstel gerealiseerd in combinatie 

met waterberging. De oppervlakte van moeraszone en open water gezamenlijk bedraagt in het ontwerp 

24.100 m2 (2,4 ha). De aanleg van het kreekherstel van de Bruine Kil wordt tijdens fase 1 van het RBT 

volledig gerealiseerd. In totaal wordt er 17.226 m3 waterberging gerealiseerd. Hierbij is al rekening 

gehouden met de kweltoename en de compensatie van bestaan oppervlaktewater.  

4.4 ONTWATERING EN PEILBEHEER 

4.4.1 PEILBEHEER 

Het gebied kent een polderpeil van 0,35 m – NAP (zomerpeil) en 0,45 m – NAP (winterpeil). Uit de 

berekeningen voor het opbarstrisico (paragraaf 4.8) blijkt dat een lager peil een groter risico op opbarsten 

van de onderliggende veenlaag tot gevolg heeft. Voor het RBT wordt dan ook een vast polderpeil 

voorgesteld dat gelijk is aan het bestaande zomerpeil, namelijk 0,35 m - NAP gehandhaafd. Bij dit 

polderpeil is dan een peilstijging van 0,3 m beschikbaar voor waterberging. Het peil wordt geregeld via 

een nieuwe vaste stuw in de A-watergang ten westen van het bedrijventerrein.  
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In fase 2 van het RBT valt het zuidelijk deel in een ander peilgebied. Bij de ontwikkeling van fase 2, wordt 

de zuidelijke watergang aangesloten op dit andere peilgebied en afgeknipt van de rest van het 

bedrijventerrein. Het peil in de zuidelijke watergang heeft een zomerpeil van -0,5 m NAP en een 

winterpeil van -0,9 m NAP. De zuidelijke watergang wordt van de rest van de andere watergangen 

afgesloten door middel van een gronddam. Hiermee wordt voorkomen dat er effecten ontstaan op de 

zuidelijk gelegen landbouwgebieden.  

4.4.2 ONTWATERING 

Het is van belang om de huidige en toekomstige ontwatering goed in beeld te hebben. Daardoor kunnen 

de weg- en bouwpeilen zodanig bepaald worden dat in een later stadium geen problemen optreden met 

eventuele grondwateroverlast. De ontwateringseisen zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, bebouwing 

en belasting met verkeer. Voor bedrijventerreinen en wegen wordt een ontwatering van 1,0 m 

aangehouden. Dit omdat de bodem voldoende draagkrachtig moet zijn voor grote statische en 

dynamische belastingen door zwaar verkeer op wegen en terreinen. De ontwateringsnormen zijn 

afkomstig uit het Cultuurtechnisch Vademecum en het rapport ‘Ontwatering in Stedelijk gebied’. De 

ontwatering wordt vastgesteld ten opzichte van de GHG. 

 

De GHG is ter plaatse van het bedrijventerrein bepaald op 0,2 m-NAP. Het gebied wordt ten behoeve van 

de aanleg van het RBT opgehoogd en geëgaliseerd. Het toekomstig wegpeil is vastgesteld op 1,15 m+NAP. 

De toekomstige ontwatering bedraagt 1,35 m en is daarmee voldoende voor bedrijventerreinen. De 

bepaling van de GHG heeft plaatsgevonden op bestaande gegevens van het peilbesluit en eenmalige 

metingen van peilbuizen. Wij adviseren om extra peilbuizen te plaatsen om de GHG met meer zekerheid 

vast te stellen en ook zicht te krijgen in de fluctuatie van de grondwaterstand en de kwelstroom. Wij 

adviseren om verspreidt over het RBT 5 ondiepe peilbuizen te plaatsen met filters in de aanwezige 

zandlaag. Daarnaast adviseren we om 2 diepere peilbuizen te plaatsen in het Pleistocene om de kweldruk 

nauwkeuriger te meten. 

 

De toename van het verhard oppervlak en het verdwijnen van de landbouw heeft gevolgen voor de 

grondwaterhuishouding. In het gebied neemt het verhard oppervlak sterk toe. Hierdoor verdwijnt als het 

ware de invloed vanuit de atmosfeer bestaande uit neerslag en verdamping. In de zomer is in Nederland 

een verdampingsoverschot aanwezig. Er verdampt meer water dan dat er wordt aangevuld door neerslag. 

Doordat het gebied bijna volledig wordt verhard, wordt de (gewas)verdamping in het gebied sterk 

verlaagd. Door deze afname van de verdamping is het grondwaterpeil in de toekomstige situatie in de 

zomer hoger dan in de huidige situatie. In de winter vindt het tegenovergestelde plaats. In de winter is een 

neerslagoverschot aanwezig. De infiltratie van neerslag in de bovengrond neemt af door de toename van 

het verhard oppervlak. Hierdoor is de grondwaterstand in de winter in het plangebied lager.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de grondwaterfluctuatie in het gebied afneemt. In de winter liggen de 

grondwaterstanden lager dan in de huidige situatie, in de zomer liggen de grondwaterstanden in het 

gebied hoger dan in huidige situatie. Daarnaast verdwijnt in het gebied ook de drainage die nu aanwezig 

is in de landbouwpercelen. Het verwijderen van drainage wordt opgevangen door aanleg van extra water 

op het bedrijventerrein ten opzichte van de huidige situatie. Vanwege het gehanteerde polderpeil hebben 

de watergangen een sterk drainerende werking. De bodem van de watergangen ligt in de zandlaag, 

waardoor de watergangen draineren en kwel wordt afgevoerd. De aanleg van nieuwe drainage is dan ook 

niet noodzakelijk. 

 



 

 

 

 

  

Waterhuishoudkundigplan RBT Werkendam  

26 
 

ARCADIS 077677631:B - Definitief 

 

     

Grondverbetering 

Om de stabiliteit gedurende het gehele jaar te kunnen garanderen dient voor de aanleg van wegen en 

riolering de bodem voldoende draagkrachtig te zijn. Voor riolering is de bodem in het algemeen 

voldoende draagkrachtig bij een minimale kwaliteit van matig leemarm, humusarm zand tot een diepte 

van 0,30 m onder leidingen en 0,50 m onder putten. Voor wegen geldt dat dit materiaal tot minimaal 1,0 m 

onder de kruin van de weg aanwezig moet zijn. 

 

In het plangebied van het RBT bestaat de bodem grotendeels uit klei, zavel en veen, deze bodemtypes zijn 

onvoldoende draagkrachtig. Om de draagkracht te verbeteren en zetting te voorkomen wordt de grond 

gedurende een half jaar voorbelast.  

4.5 HYDROLOGISCHE EN HYDRAULISCHE BEREKENINGEN 

Op het RBT worden verschillende watergangen aangelegd voor de opvang en afvoer van hemelwater. In 

de watergangen dient rekening te worden gehouden met stroming in de voorzieningen en de 

afvoercapaciteit. Een te hoge stroomsnelheid kan leiden tot bodemerosie en een te krappe watergang tot 

teveel opstuwing van water. Om meer inzicht te krijgen in de werking van het toekomstig watersysteem is 

in overleg besloten om Sobek berekeningen uit te voeren. Als basis hiervoor heeft het waterschap hun 

oppervlaktewatermodel ter beschikking gesteld (20140203 BM_AB02.lit.zip). De aanpassingen aan het 

Sobek-model en de gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Resultaten berekeningen 

Met het aangepaste model zijn voor een drietal afvoer situatie berekeningen uitgevoerd: 

§ T=1: Maatgevende afvoer 13 mm/dag stationair: opstuwing duikers maximaal 5 mm, opstuwing 

watergangen 5 cm/km. 

§ T=10+10%, Buishand en Velds: maximale peilstijging 0,3 m ten opzichte van polderpeil. 

§ T=100+10%, Buishand en Velds: geen inundatie. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de huidige situatie en de toekomstige situatie. Daarnaast is een 

aanvullende berekening uitgevoerd met een knijpvoorziening in de Bruine Kil om de berging in de Bruine 

Kil beter te benutten. 

 

Toetsing T=1 

ID Locatie duiker Afmeting Opstuwing [mm] 

Duiker 1 Hoofdontsluiting oostzijde 1000 mm < 0,10 mm 

Duiker 2 Aansluiting noordzijde 1000 mm < 0,10 mm 

Duiker 3 Kruising west 1000 mm < 0,10 mm 

Duiker 4 Kruising oost 1000 mm 0,12 mm 

Duiker 5 A-watergang na stuw 1,5 x 1,5 m 0,54 mm 

Duiker 6 Bruine Kil 1,5 x 1,5 m 0,47 mm 

Duiker 7 Zijlob Kreekherstel 800 mm < 0,10 mm 

Tabel 6: toetsingduikers 
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Figuur 3: Locatie duikers 

 

De opstuwing van de duikers mag bij 13 mm/dag niet meer bedragen dan 5mm. Alle duikers op het RBT 

voldoen daaraan. 

 

De nieuwe watergangen zijn ingevoerd conform het ontwerp dat is opgesteld. Voor de vorm van de 

dwarsprofielen wordt verwezen naar bijlage 5. De opstuwing over de watergangen mag niet meer 

bedragen dan 5 cm/km. Uit de berekening blijkt dat de opstuwing verwaarloosbaar is. De opstuwing blijft 

ver onder de maximaal toelaatbare opstuwing. 

 

Toetsing T=10 en T=100 

Op het RBT-terrein mag de peilstijging bij een T = 10+10% zomer afvoersituatie niet meer bedragen dan 30 

cm. Dit is getoetst op een aantal locaties, waarbij de locaties corresponderen met de locaties waar de 

dwarsdoorsneden genomen zijn (zie figuur hieronder). In figuur 5 en 6 is de peilstijging weergegeven. De 

zuidelijke watergang is aangesloten op een ander peilgebied. Hiervoor is een afzonderlijke grafiek 

opgesteld. Het onderscheid tussen de lijnen per dwarsprofiel is moeilijk te zien, omdat er nauwelijks 

peilverschil tussen de locaties op het RBT is. De lijnen liggen exact op elkaar. De peilen die optreden in de 

Bruine Kil zijn weergegeven in figuur 10 en 11. 
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Figuur 4: Locatie dwarsprofielen 

 

Figuur 5: Peilstijging T=10 op verschillende locaties 
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Figuur 6: Peilstijging T=10 zuidelijke watergang 

In figuur 5 is te zien dat de peilstijging ten opzicht van het vaste waterpeil circa 30 cm bedraagt. De 

peilstijging voldoet  daarmee precies aan de norm. De stuwbreedte van 1,0 m is dan ook de meest 

geoptimaliseerde stuwbreedte. Uit het resultaat van de T = 100 berekening blijkt dat er geen inundatie 

optreedt bij T=100. Dus ook hier wordt voldaan aan de norm. Zie figuur 7. Figuur 6 en 8 laten zien dat de 

waterstand toeneemt met minder dan 30 cm voor de zuidelijke watergang, die in een ander peilgebied ligt. 

Hier wordt 4 ha verhard oppervlak op afgekoppeld 
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Figuur 7: Peilstijging T=100 op verschillende locaties 

 

 

Figuur 8: Peilstijging T=100 zuidelijke watergang 

Aanvullende toetsing met knijpvoorziening 

Uit de berekeningen blijkt dat het ontwerp van het RBT voldoet aan de voorwaarde van het waterschap. 

Daarnaast is ook gekeken naar de effectiviteit van de aanleg van het kreekherstel van de Bruine Kil. De 

verruiming van de Bruine Kil leidt wel tot demping van de pieken, maar de waterstand van de Bruine Kil 

is bij T=10 hoger dan in de huidige situatie. Om de effectiviteit van waterberging in combinatie van het 

kreekherstel te verhogen is een extra berekening gemaakt met een knijpvoorziening ten zuiden van het 

kreekherstel.  

 

Er zijn twee varianten bekeken: 

§ T = 10+10%: Knijpen met 250 l/s 

§ T = 10+10%  Knijpen met 150 l/s 

Dit is bekeken op een aantal locaties, waarbij de locaties corresponderen met de locaties in de figuur 

hieronder. 
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Figuur 9: Locatie knijpvoorziening 

 

Figuur 10: Effect knijpvoorziening 250 l/s bij T=10+10% 
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Figuur 11: effect knijpvoorziening 150 l/s bij T=10+10% 

Zonder knijpvoorziening stijgt het waterpeil op de Bruine Kil 10 cm ten opzichte de huidige situatie bij een 

T=10. Bij een knijpvoorziening van 250 l/s is dit nog 5 cm. Wanneer een knijpvoorziening van 150 l/s 

aangebracht wordt, blijft het peil benedenstroom op de Bruine kil gelijk aan de huidige situatie, maar het 

peil bovenstrooms stijgt te ver tot 0,2 m- NAP. Om de waterberging in de Bruine Kil optimaal te benutten 

is dus een knijpvoorziening van 250 l/s nodig op de aangegeven locatie. Om de berging ook bij T=100+10% 

optimaal te benutten, dient de knijpvoorziening te functioneren tot een hoogte van circa 0,30 m – NAP. 

4.6 KWELBEREKENINGEN 

Vanwege de verbreding van de watergangen, wordt verwacht dat de kwel in het plangebied gaat 

toenemen ten gevolge van de verbreding van de watergangen in het terrein. De veranderingen in de 

kwelstroom zijn berekend met de formule van Mazure en gebaseerd op het uitgevoerde bodemonderzoek. 

 

De toename van de kwel is vooral van belang tijdens een hoogwater situatie (T =10) op de Nieuwe 

Merwede. Het drukverschil tussen het peil op de rivier en het polderpeil is dan het hoogste. Om de 

verandering ten opzichte van de huidige situatie te kunnen kwantificeren, is gebruik gemaakt van 

beschikbare gegevens uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken.  

 

Gehanteerde waterpeilen en ontwerphoogtes 

Voor de maatgevende waterstand van de Nieuwe Merwede en de Maas zijn de ‘waternormalen’ van 

Rijkswaterstaat gehanteerd. 

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata_waterberichtgeving/statistieken_kengetallen/waternormal

en/index.aspx). De gegevens van de ‘waternormalen’ die voor de kwelberekening gebruikt zijn, zijn 

weergegeven in bijlage 6. Uit deze gegevens wordt een referentiewaarde van 3,16 m + NAP (T=10) gelezen 

voor de Nieuwe Merwede en 2,35 m+NAP voor de Bergse Maas. Het gebied kent een polderpeil van 

0,35/0,45 m – NAP. Het freatische grondwater zit gemiddeld op circa 0,2 m – NAP. Deze waarde is 

bepaald op basis van gegevens van het Peilbesluit Alm en Biesbosch en enkele metingen in te gebied. 
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Volgens het ontwerp is het verschil tussen de bestaande watergangen en de nieuwe watergangen als volgt: 

§ Breedte insteek: van 5,3 meter naar 8,3 meter. 

§ Breedte van bodem: van 2,4 meter naar 3,5 meter. 

§ Bodemdiepte: van 1,2 naar 1,5 m – NAP. 

Het bestaande maaiveld bevindt zich tussen 0,9 en 0,4 m + NAP. Het gebied wordt opgehoogd tot 1,15 

m+NAP. Voor de berekening van de kweltoename is de verdieping van het waterpartijen en daarmee de 

afname van de dikte van de deklaag in de waterpartijen van belang.  

 

Bodemopbouw 

Voor de schematisatie van de ondiepe bodemopbouw zijn de gegevens gebruikt van het geotechnisch 

onderzoek uitgevoerd (Geotechnisch onderzoek RBT, ADCIM, G2012047-rap-01, 5 november 2012). 

 

Voor de deklaag is een bodemweerstand aangehouden van circa 150 dagen (c-waarde). Onder de deklaag 

bevindt zich het 1e WVP (1e watervoerend pakket), zie ook tabel 1. Dit pakket heeft een dikte van circa 25 

meter en een gemiddelde doorlatendheid (k-waarde) van 27 m/dag. 

 

Kwelberekening 

De toename van de kwel is bepaald met behulp van een analytische berekening. Hiermee wordt een 

indruk verkregen van de toename van de kwel in de toekomstige situatie ten opzicht van de huidige 

situatie. 

 

Met de formule van Mazure is de huidige kweldruk berekend. Voor de huidige situatie is een c-waarde 

(=bodemweerstand) voor de deklaag bepaald op 150 dagen. Deze inschatting is gedaan op basis van de 

volgende aannames: 

§ Dikte deklaag: 7,5 meter. 

§ Gemiddelde verticale doorlatendheid van de deklaag: 0,05 m/d. 

 

De afstand van het plangebied tot de Nieuwe Merwede bedraagt circa 1.800 meter. Omdat het Steurgat in 

verbinding staat met de Nieuwe Merwede en de Maas wordt uitgegaan van de afstand tot het Steurgat als 

maatgevend voor de kwelberekening. Deze afstand bedraagt circa 1.000 meter. Omdat de waterstand bij 

T10 op de nieuwe Merwede hoger is dan op de Maas, wordt de waterstand van de Nieuwe Merwede als 

maatgevend beschouwd. Het terrein heeft een totale breedte van circa 600 meter, waarbij de kweldrukte 

zal variëren – hoe dichterbij de rivier, hoe groter de kweldruk. Om de gemiddelde kweldruk te kunnen 

berekenen en een indruk te krijgen in de variaties hiervan in het terrein zelf, is de berekening uitgevoerd 

voor 5 verschillende afstanden: 1000, 1150, 1300, 1450 en 1600 m. 

 

De resultaten van deze berekening zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Uit de berekening is een 

gemiddelde kweldruk over het terrein van 0,827 mm/d berekend voor de huidige situatie en 0,861 mm/d 

voor de toekomstige situatie. Bij de toekomstige situatie is dus rekening gehouden met diepere en bredere 

waterpartijen voor het RBT. 

 

Een deel van de kwel treedt uit via de bodem van de waterpartij en deels via de onder water liggende 

oevers. In de kwelberekening is geen rekening gehouden met het talud. In de berekening voor het 

oppervlak van de watergangen is uitgegaan van het oppervlak van de waterspiegel bij 0,20 m -NAP. Het 

totale wateroppervlak in de huidige situatie bedraagt circa 6.600 m2. Na het inrichten van het terrein, 

wordt het 33.320 m2. 

 

In de volgende tabel zijn de rekenwaarden en de resultaten weergegeven.  
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Tabel 7: Kwelberekeningen. 

Op basis van deze gemiddelde waarden kweldruk, kunnen we de volgende debieten doorrekenen: 

 Fase 1 Fase 1+2 

Wateroppervlak huidig 5.400 m2 6.600 m2 

Wateroppervlak toekomstig 21.970 m2 33.320 m2 

Kwelwater huidig 4,47 m3/dag 5,46 m3/dag 

Kwelwater toekomstig 18,92 m3/dag 28,69 m3/dag 

Toename kwel 14,45 m3/dag 23,23 m3/dag 

Toename kwel over 6 dagen 87 m3 138 m3 

Tabel 8: Berekening totale kweltoename 

 

Uit de berekening blijkt dat het volume van kwelwater met circa 23 m3 per dag toeneemt over het hele 

bedrijfsterrein tijdens een hoogwater T=10. In normale situatie is, is het peilverschil lager en dus ook de 

kwelstroom. Voor de extra toestroom van 23 m3/dag is voldoende ruimte aanwezig in het watersysteem 

van het RBT. Voor de compensatie van de kweltoename moet rekening gehouden worden met 6 dagen 

kweldebiet. In totaal dient dus 138 m3 extra waterberging te worden gerealiseerd. 

4.7 OPBARSTRISICO 

Bij het verbreden en verdiepen van de waterpartijen zal een deel van de bovenste klei pakketten 

verwijderd worden. De zandlagen die hieronder liggen, tot een diepte van circa 2 m -mv worden ook 

doorgraven. Volgens het ontwerp worden de waterpartijen tot 1,5 m – NAP ontgraven. Hierdoor kan 

instabiliteit in de (water)bodem en risico van opbarsten ontstaan.   

 

Kwelberekening       gemiddeld 

x 
afstand tot de 
rand water m 1000      

 
afstand in het 
terrein m 0 150 300 450 600  

k 
Doorlatendheid  
1e wvp m/d 27 27 27 27 27  

D of H 
dikte of hoogte  
1e wvp m 35 35 35 35 35  

c 
Weerstand 
deklaag d 150 150 150 150 150  

hp 
Freatische 
grondwaterstand m -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  

ho 
peil van het 
buitenwater m 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16  

x afstand totaal m 1000 1150 1300 1450 1600  
λ Spreidingslengte m 376,50      

Huidige 
 q (x) 

debiet op 
afstand  m/d 0,001573 0,001056 0,000709 0,000476 0,000320 0,000827 
debiet op 
afstand  mm/d 1,573 1,056 0,709 0,476 0,320 0,827 

Toekomstige 
q (x) 

debiet op 
afstand m/d 0,001639 0,001100 0,000739 0,000496 0,000333 0,000861 
debiet op 
afstand mm/d 1,639 1,100 0,739 0,496 0,333 0,861 
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Om opbarstrisico te bepalen is voor de nieuwe situatie een berekening uitgevoerd. In deze berekening is 

onderzocht of de overblijvende bodemlagen voldoende is om weerstand te bieden tegen de 

grondwaterdruk in het onderliggende zandpakket (1e watervoerend pakket). 

 

Het risico van opbarsten is bepaald aan de hand van een verticale evenwichtsbeschouwing met twee 

componenten: grondwaterdruk en gronddruk. Tijdens de natte maanden, wanneer de stijghoogte het 

hoogste is, is het risico van opbarsten het grootste. Uit de beschikbare peilbuisgegevens is geconstateerd 

dat de hoogste gemeten stijghoogte in het plangebied is waargenomen in peilbuis B-02 d.d. 02/07/12 en 

bedraagt 1,41 m + NAP. Opvallend is dat deze meting, ook al in een droge periode genomen, ruim 1 meter 

afwijkt van de andere metingen. Omdat we van de worst-case scenario uitgaan, beschouwen we deze 

meting als maatgevend voor de berekening van het opbarst gevaar. 

 

Op basis van het verrichte bodemonderzoek door ADCIM Geotechniek (Regionaal bedrijventerrein te 

Werkendam, referentie G2012047-rap-01, d.d. 05/11/12) is het volgende bodemprofiel geschematiseerd. Dit 

bodemprofiel wordt beschouwd als maatgevend voor het RBT en is samengesteld op basis van 

sonderingen en laboratoriumonderzoeken. De bodemparameter zijn bepaald op basis van tabel 1 van 

NEN 6740. 

 

Diepte 

in m t.o.v. NAP 

Omschrijving Dikte 

(m) 

Volumegewichten 

g aardvochtig                    g nat 

mv tot + 0,2 m  Klei zwak siltig 0,7 15,0 15,0 

+ 0,2 m a - 0,7 m  Klei zandhoudend 0,9 17,9 17,9 

- 0,7 m tot - 2,5 m  Zand zwak siltig 1,8 18,0 20,0 

- 2,5 m tot - 4,4 m Veen 1,9 10,5 10,5 

- 4,4 m tot - 5,3 m Klei humeus 0,9 12,6 12,6 

- 5,3 m tot - 9,0 m Klei zwak siltig 3,7 15,0 15,0 

- 9,0 m tot - 9,5 m Veen (basis) 0,5 10,5 10,5 

Vanaf - 9,5 m Zand (Pleistoceen) - 18,0 20,0 

g droog : volumiek gewicht droge grond (natuurlijk vochtgehalte) [kN/m3] 

g nat : volumiek gewicht verzadigde grond [kN/m3] 

 

De overige uitgangspunten voor de berekening worden hieronder weergegeven: 

§ Huidig niveau maaiveld: 0,40 m + tot 0,90 m + NAP. 

§ Toekomstig niveau verharding: 1,15 m + NAP. 

§ Freatische grondwaterstand: 0,2 m – NAP (op basis van metingen en Peilbesluit Alm en Biesbosch). 

§ Gemiddelde stijghoogte 1e watervoerend pakket : 0,0 m + NAP (op basis van peilbuizen). 

§ Maximale gemeten stijghoogte: 1,4 m + NAP. 

§ Maximale Ontgravingsdiepte: 1,5 m – NAP. 

§ Steilste talud waterpartijen: 1:2. 

§ Referentieniveau opbarsten 9,5 m – NAP (onderzijde deklaag). 

§ Waterkolom in de watergangen: 0,8 m. 

 

Uit de berekening blijkt dat de overblijvend bodemlagen voldoende gewicht hebben om het opbarstrisico 

tegen te gaan. Op basis van de berekening en de toetsing volgens NEN6740 is er geen risico op het 

optreden van opbarsten van de klei- en veenlaag bij het verdiepen en verbreden van de waterpartijen in 

het bedrijventerrein. Uit de berekening blijkt wel dat de uitkomsten net binnen de veiligheidsmarges 

vallen. Het wordt dan ook afgeraden om de waterpartijen veel dieper te maken en/of lagere peilen te 

hanteren. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 7. 
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4.8 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS EN KREEKHERSTEL  

4.8.1 KREEKHERSTEL 

Voor het realiseren van de waterbergingsopgave is gekozen voor het combineren van kreekherstel en 

waterberging op het bedrijventerrein. Langs de Bruine Kil wordt kreekherstel gerealiseerd in combinatie 

met waterberging. Op de ontwerpschets is uitgewerkt hoe de waterbergingsopgave wordt gerealiseerd. 

De diepere kreek krijgt een licht slingerend karakter binnen een bredere moeraszone. Vanuit de 

moeraszone gaat het gebied over in een Haagbeuken-essenbos. De kreek volgt waar mogelijk het 

oorspronkelijke tracé zoals rond 1900. Het diepe deel van de kreek loopt door tot de Draepkilweg. Indien 

gewenst kan in overleg met Staatsbosbeheer en het waterschap gekozen worden voor een grotere 

oppervlakte aan moeraszone voor de ecologische doelstelling, maar dit is voor de invulling van 

waterberging niet noodzakelijk.  
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Figuur 12: Inrichting Kreekherstel. 

Het realiseren van de waterbergingsopgave door kreekherstel leidt op de lange termijn tot een verbetering 

van de Natura 20000 instandhoudingsdoelstellingen. De invulling met open water en moeraszone is een 

verbetering voor de habitatrichtlijnsoorten zoals bittervoorn, grote modderkruiper en kleine 
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modderkruiper. De invulling met moeraszones met rietvegetatie geeft daarnaast mogelijkheden voor 

broedvogels van rietvegetaties. 

 

De een deel van de vrijkomende grond is verontreinigd en moet op de percelen worden hergebruikt. 

Hiertoe wordt aan de noordzijde een kade aangelegd van 2,0 meter hoog. Ter plaatse van de moeraszone 

wordt afgegraven tot 0,1 m beneden het winterpeil. Het overig deel van de vrijkomende grond kan op 

andere percelen worden toegepast. Bijvoorbeeld voor de ophoging van het toekomstig bedrijventerrein. 

 

De bestaande wandelpaden blijven behouden of komen terug in de nieuwe situatie. Door gebruik van 

enkele bruggetjes in de nieuwe situatie kan er een interessant uitloopgebied ontstaan. Het is wel van 

belang dat dit niet conflicteert, vanwege verstoring, met doelstellingen die gesteld zijn in het kader van 

Natura 2000 of EHS. 

4.8.2 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS 

In het beleid van het waterschap Rivierenland is opgenomen dat bij nieuwe watergangen op 35% van de 

lengte natuurvriendelijke oevers moeten worden aangelegd. Bij het RBT wordt deze gerealiseerd aan de 

zuid- en oostzijde en door middel van kreekherstel van de Bruine Kil. Er is gekozen voor de zuid- en 

oostzijde omdat hierdoor een brede buffer ontstaat met de landbouwgebieden aan de zuidzijde en er een 

ecologische verbinding wordt gevormd tussen de Bruine Kil en Bakkerskil. De zuidzijde is de kortste 

verbinding en er is minder verstoring doordat de natuurvriendelijke oever niet midden op het 

bedrijventerrein ligt. De oever wordt op de noordzijde aangelegd, zodat deze op de zon gericht is. Naast 

natuurvriendelijke oevers wordt lijnvormige beplanting aangebracht voor vleermuizen. 

 

In onderstaande tabel zijn de totale lengte van watergangen en de lengte van natuurvriendelijke oevers 

aangegeven: 

 

  

Totale lengte watergangen 3305 m 

Totale lengte oevers 6610 m 

Lengte natuurvriendelijke oever RBT 1220 m 

Lengte natuurvriendelijke oever 

Bruine Kil 

1340 m 

Totale lengte natuurvriendelijke 

oever 

2560 m 

Percentage natuurvriendelijke oever 38,7% 

Tabel 9: Lengte natuurvriendelijke oever. 

4.9 BEHEER EN ONDERHOUD 

Het onderhoud van de watergangen en waterpartijen op het RBT wordt door de het waterschap 

Rivierenland uitgevoerd. Alle watergangen krijgen een A-status. Het onderhoud van het zuidelijk deel 

van de Bruine Kil en de Moeraszone tot aan de instroom vanuit het RBT wordt het waterschap 

Rivierenland uitgevoerd. Het noordelijk deel van de Bruine Kil en de Moeraszone wordt door de 

gemeente Werkendam in overleg met Staatsbosbeheer uitgevoerd. 
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Watergangen en waterpartijen 

§ Maaifrequentie ( 1x/jr.) in eind september – begin oktober. 

§ Onderhoud vanaf de kant met de kraan met tractor voorzien van giek.  

 

Natuurvriendelijke oever 

§ Maaifrequentie ( 1x/jr.), waarbij steeds 1/3 wordt gemaaid. 

§ Te sparen blokken zijn minimaal 200 m². 

§ Max. 20 % struweel aanwezig. 

§ Geen slootmaaisel of bagger op oever deponeren. 

§ Geen begrazing door vee. 

§ Soms rigoureuzer uitkrabben omdat oever teveel omhoog komt. 

§ Onderhoud met tractor voorzien van giek. 

 

Moeraszone Bruine Kil 

In de kreken is overal een onnatuurlijk peil aanwezig, met een hoog zomerpeil en laag winterpeil. 

Hierdoor is aanplant van riet noodzakelijk. Dit vindt plaats door aanwezig riet op andere locaties af te 

plaggen en deze (plaatselijk) in de afgegraven delen te plaatsen. Voordeel hiervan is dat vraat door ganzen 

beperkt blijft en er gelijk volwassen rietplanten wordt geplaatst.  

 

Het maximaal beheer en onderhoud bestaat uit het tegengaan van de verlanding en het creëren van meer 

variatie in jong en overjarig riet. Het beheer en onderhoud bestaat uit cyclisch beheer van 5 jaar. Dit 

betekent dat ieder jaar 20% van de rietzones wordt gemaaid. Het maaien wordt uitgevoerd in stroken, het 

maaisel wordt vervolgens afgevoerd. Het maaien van de rietzones kan op de volgende wijze worden 

uitgevoerd: 

§ Smalle zones (0-7 meter) kunnen worden gemaaid van de maaiboot of vanaf de oever. In overleg met 

Staatsbosbeheer en het waterschap, kan bij de rietzones rekening worden gehouden met een 

onderhoudspad op de oever. 

§ Brede zones kunnen met de hand worden gemaaid. Hierdoor kan het werk selectiever worden 

uitgevoerd, maar is wel zeer arbeidsintensief. 

§ Tijdelijk verlagen van het waterpeil. Door het waterpeil in de kreken tijdelijk te verlagen middels het 

gemaal komen de rietzones droog te staan. Het maaien kan dan eenvoudiger machinaal worden 

uitgevoerd. Het materieel dient wel aangepast te zijn op de drassige omstandigheden. 

 

Tijdsperiode 

De waterrietvegetatie kan het beste in het voorjaar worden aangelegd. In deze periode is de ontwikkeling 

van het riet het grootst. Het maaien dient in de winter plaats te vinden, wanneer riet in rust is. Voor het 

broedseizoen (maart) dient het maaisel afgevoerd te worden. Het waterpeil kan in de winter eenvoudiger 

worden verlaagd zonder nadelige effecten voor de landbouw en het broedseizoen voorbij is. 
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Bijlage 1 Ontwerp tekening RBT 
Werkendam en Kreekherstel 
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Bijlage 2 Rioleringsplan 
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Datum 15 april 2014 zaaknummer:   

Aan Engel van der Stelt 

C.c.  

Van Harold Scheepers 

Onderwerp rioolplan RBT 

Uitgangspunten
Voor het rioleringsplan zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• Straatpeil 1,15 m+NAP; 
• Zomerpeil oppervlaktewater 0,35 m-NAP; 
• Regenwater van terreinen, wegen en daken van percelen die niet aan water grenzen wordt afgevoerd naar het verbeterd gescheiden stelsel 

(vgs);
• Regenwater van daken van percelen die grenzen aan het water wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater, behalve bij daken die grenzen 

aan een natuurvriendelijke oever (in verband met lastig realiseren van de uitstroom, afgesproken tijdens spreekuur op 3 december met het 
waterschap);

• Vier overstorten vgs (nummers 1 tot en met 4 in onderstaande figuur); 
• Hoogte overstortdrempel 0,20 m+NAP; 
• Locatie gemaal op grens fase 1 en 2 naast de westelijke straat (zie rode stip in onderstaande figuur); 
• Ontwerpbui bui 08 Leidraad Riolering (herhalingstijd twee jaar), waking 0,20 meter; 
• Minimale dekking 1,20 meter; 
• Bodemverhang vuilwaterriool 1 op 500, regenwaterriool waar mogelijk 1 op 500, eventueel flauwer; 
• Verticale afstand tussen twee riolen bij kruising minimaal 0,25 meter. 
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Verhard oppervlak 
Het verhard oppervlak voor fase 1 is bepaald op basis van het stedebouwkundig ontwerp. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
• 50% perceelsoppervlak wordt dakoppervlak; 
• 50% perceelsoppervlak wordt verhard terreinoppervlak; 
• Oppervlak openbare wegen is berekend op basis van 8 meter wegbreedte, vermeerderd met 25% voor aan te leggen inritten. 

Het verhard oppervlak is verdeeld over de putten van het regenwaterriool volgens onderstaande tabel. In totaal is 11,8 ha aangesloten. 5,2 ha 
wordt direct op het oppervlaktewater aangesloten. In fase 1 grenzen de percelen niet aan een natuurvriendelijke oever, derhalve worden alle 
daken afgekoppeld van percelen die grenzen aan het water. 



  Blad 3 van 17 

BEREKENING VERHARD OPPERVLAK OP RIOLERING FASE 1 RBT

Uitgangspunten (aanpassen in overzichtsblad!)
percentage verhard wegen 125% (extra verharding voor inritten in berm, 8 m wegbreedte aangehouden)
percentage dakoppervlak perceel 50% (moet 50% tot 80% zijn, mag evt minder zijn onderbouwd, maar gemiddeld uitgaan van 50%)
percentage terreinverharding perceel 50% (uitgegaan van 100% verharding per perceel, evt dit verminderen bij minder dan 100%)
aansluitpercentage daken aan water 0% (percentage van het dakoppervlak grenzend aan water dat op het riool aangesloten wordt)

openbaar percelen percelen aangesloten afgekoppeld
putnummer wegen aan water niet aan water wegen terrein dak m2 m2

1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 640 4.800 0 800 2.400 0 3.200 2.400
3 570 5.000 0 713 2.500 0 3.213 2.500
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1.160 5.000 5.220 1.450 5.110 2.610 9.170 2.500
6 0 4.200 0 0 2.100 0 2.100 2.100
7 570 0 0 713 0 0 713 0
8 500 5.325 0 625 2.663 0 3.288 2.663
9 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 4.950 0 0 2.475 0 2.475 2.475
11 0 4.950 4.192 0 4.571 2.096 6.667 2.475
12 1.320 0 4.193 1.650 2.097 2.097 5.843 0
13 0 5.300 0 0 2.650 0 2.650 2.650
14 570 0 0 713 0 0 713 0
15 650 0 0 813 0 0 813 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0
17 520 4.425 0 650 2.213 0 2.863 2.213
18 0 13.315 5.775 0 9.545 2.888 12.433 6.658
19 0 4.950 0 0 2.475 0 2.475 2.475
20 1.320 3.850 1.650 1.925 1.925 5.500 0
21 0 10.125 0 0 5.063 0 5.063 5.063
22 1.580 0 0 1.975 0 0 1.975 0
23 500 0 0 625 0 0 625 0
24 600 4.500 0 750 2.250 0 3.000 2.250
25 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 7.275 0 0 3.638 0 3.638 3.638
27 0 0 3.850 0 1.925 1.925 3.850 0
28 1.200 5.600 0 1.500 2.800 0 4.300 2.800
29 0 0 8.700 0 4.350 4.350 8.700 0
30 1.320 8.400 8.700 1.650 8.550 4.350 14.550 4.200
31 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 6.000 5.220 0 5.610 2.610 8.220 3.000

totaal 13.020 104.115 49.700 16.275 76.908 24.850 118.033 52.058

opgemeten oppervlak aangesloten verhard oppervlak totaal
op basis van uitgangspunten
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Regenwaterriolering 
Het rioolstelsel is voor fase 1 doorgerekend met behulp van excel. Het rioolstelsel is daarbij opgedeeld in vier subgebieden, voor elke overstort 
één. Elk gebiedje heeft daarbij twee eindputten (die het verst van de overstort vandaan gelegen zijn). Voor de berekening is uitgegaan van de 
maximum neerslagintensiteit bij bui 08, 110 l/s.ha. In eerste instantie is een minimaal ontwerp berekend. In onderstaande tabel is dit 
samengevat. 
De riolen zijn bij deze variant maximaal 700 mm in doorsnede. 

Tabel 1. Overzicht minimale variant 

putten met minimale waking (eindput per subgebied)

putnummer waking [m]
4 0,55

30 0,24
5 0,22

11 0,39
12 0,39
19 0,27
20 0,24
29 0,23

overstortbreedtes en overstortstralen

subgebied breedte [m] straal [m]
1 2 0,21
2 2 0,18
3 2 0,20
4 2 0,24

verharding op riool [ha]
totaal 11,8

berging [mm]
totaal 2,6
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Bij de minimale variant zijn de marges vrij gering. De waking is op meerdere plekken nipt meer dan 0,20 meter. De opstuwing in sommige riolen 
is vrij fors, tot zelfs 1 op 225 (een vuistregel is 1 op 500 opstuwing maximaal). Door de relatief korte afstanden tot de overstorten is dit bij deze 
bui nog geen probleem, maar het gevolg is dat bij nog zwaardere buien de opstuwing zeer fors toeneemt. Daarnaast is er door de geringe
waking weinig marge indien bijvoorbeeld meer terreinverharding gerealiseerd wordt in plaats van dakoppervlak of indien bedrijven toch 
dakoppervlak aansluiten op de terreinriolering. 

Daarom is een variant berekend waarbij de marges vergroot zijn. Daarbij komt de opstuwing per rioolstreng niet boven de 1 op 500 uit. Dit is te 
bereiken door veel riolen net één maat groter aan te leggen. De maximale diameter bedraagt daarbij 800 mm. Dit ontwerp kan zelfs de 
maximale intensiteit van een bui eens per 5 jaar aan, namelijk 160 l/s.ha, zonder dat water op straat komt. Ook zouden alle daken aangesloten 
kunnen worden zonder dat bij bui 08 water op straat komt, de waking is dan nog minimaal 0,15 meter. 

Met relatief kleine rioolvergrotingen (1 maat groter) is dus veel meer veiligheidsmarge te bereiken. Daarom is voor het vervolg van het ontwerp 
van dit ontwerp uitgegaan. 

Tabel 2. Overzicht variant met marge 
putten met minimale waking (eindput per subgebied)

putnummer waking [m]
4 0,62

30 0,44
5 0,57

11 0,63
12 0,58
19 0,54
20 0,53
29 0,42

overstortbreedtes en overstortstralen

subgebied breedte [m] straal [m]
1 2 0,21
2 2 0,18
3 2 0,20
4 2 0,24

verharding op riool [ha]

totaal 11,8

berging [mm]

totaal 3,5
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Het rioolontwerp is vervolgens ook nog gecontroleerd (door gemeente Breda) met behulp van Infoworks. 

Afbeelding 1. Controle riolering met bui 08 
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Afbeelding 2. Controle riolering met bui 09 

Uit de berekeningen met Infoworks blijkt ook dat het ontworpen rioolstelsel voor fase 1 bui 09 (eens per vijf jaar) kan verwerken zonder water op 
straat. 

Vuilwaterriolering 
Het afvalwater wordt ingeschat op 1 m3/u per bruto hectare plangebied. Voor het gehele RBT komt dat neer op 45 m3/u afvalwater. Voor fase 1 
betreft dit ongeveer de helft. Een vuilwaterriool met een diameter van 300 mm en een vulling van 50% kan bij een verhang van 1 op 500 
ongeveer 70 m3/uur verwerken. Een diameter van 300 mm is op zich dus voldoende voor het gehele bedrijventerrein. De afvalwaterafvoer is 
echter maar een inschatting en is afhankelijk van de bedrijven die zich vestigen. Voor de veiligheid wordt het deel tussen fase 1 en fase 2 ter 
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hoogte van het gemaal daarom uitgevoerd met een diameter van 400 mm, over een lengte van ca 110 meter. In zowel fase 1 als fase 2 splitst 
het riool zich daarna bovenstrooms in twee richtingen, waardoor het debiet per streng dus alweer gehalveerd wordt. 

Regenwaterpompen 
Bij een verbeterd gescheiden stelsel wordt altijd nog een bepaalde hoeveelheid regenwater naar de zuivering verpompt. Het standaard 
uitgangspunt is een pompcapaciteit voor de regenwaterpomp van 0,2 mm/uur. Deze pompt vanaf het begin van de bui totdat het riool weer leeg 
is. Hoe meer berging, hoe meer regenwater verpompt wordt dus. 

Voor verschillende varianten is in beeld gebracht hoeveel regenwater naar de zuivering verpompt wordt. Het percentage is de hoeveelheid
regenwater die op jaarbasis (neerslag 2012 als basis gebruikt) naar de zuivering verpompt wordt gedeeld door de totale hoeveelheid neerslag 
die valt op alle verharding binnen fase 1 van het plangebied. Het onverhard oppervlak en het wateroppervlak zijn daarbij niet meegerekend. Als 
die wel meegerekend worden, valt het percentage dus lager uit. Bij de inloop is rekening gehouden met 10% inloopverlies. 

De volgende varianten zijn berekend: 
1. 2,6 mm berging en 0,2 mm/u pompcapaciteit (minimale rioolontwerp) 
2. 3,5 mm berging en 0,2 mm/u pompcapaciteit (rioolontwerp met marge) 
3. 2,6 mm berging en 0,1 mm/u pompcapaciteit (ledigingstijd ca 1 dag) 
4. 3,5 mm berging en 0,15 mm/u pompcapaciteit (ledigingstijd ca 1 dag) 
5. Bovenstaande vier varianten met aanleg regenwaterriool daken voor de binnenring (2,5 ha extra afgekoppeld) 
6. Bovenstaande vier varianten zonder afkoppelen daken (alle daken op het regenwaterriool); 
7. 3,5 mm berging met twee pompen. Eén pomp pompt naar de zuivering vanaf begin bui totdat 1 mm berging gevuld is met 0,1 mm/u, de 

tweede pomp neemt het daarna over en pompt de rest naar het oppervlaktewater met 0,2 mm/u. Deze pompt door totdat de berging weer
geleegd is tot 1 mm en dan neemt de eerste pomp het weer over. 

8. Bovenstaande variant met afkoppelen binnenring 
9. Bovenstaande variant zonder afkoppelen daken (alle daken op het regenwaterriool) 
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Tabel 3. afvoerpercentage regenwater naar zuivering 

Variant omschrijving % naar rwzi 
1 2,6 mm plus 0,2 mm/u 39% 
2 3,5 mm plus 0,2 mm/u 42% 
3 2,6 mm plus 0,1 mm/u 31% 
4 3,5 mm plus 0,15 mm/u 39% 
5a 2,6 mm plus 0,2 mm/u plus binnenring 31% 
5b 3,5 mm plus 0,2 mm/u plus binnenring 33% 
5c 2,6 mm plus 0,1 mm/u plus binnenring 24% 
5d 3,5 mm plus 0,15 mm/u plus binnenring 31% 
6a 2,6 mm plus 0,2 mm/u, alle daken op riool 56% 
6b 3,5 mm plus 0,2 mm/u, alle daken op riool 61% 
6c 2,6 mm plus 0,1 mm/u, alle daken op riool 44% 
6d 3,5 mm plus 0,15 mm/u, alle daken op riool 56% 
7 Extra pomp naar het oppervlaktewater 13% 
8 Extra pomp naar het oppervlaktewater met binnenring 10% 
9 Extra pomp naar het oppervlaktewater, alle daken op riool 19% 

Het aanleggen van een extra regenwaterriool voor de daken die niet grenzen aan het oppervlaktewater verlaagt het percentage regenwater dat 
naar de zuivering wordt vervoerd dus met ongeveer 8% absoluut. Het effect van het verlagen van de pompcapaciteit naar 0,1 of 0,15 mm/uur is 
ongeveer even groot. Andersom beredeneerd kan het effect van het aanleggen van een extra riool om dakwater af te koppelen en de zuivering 
te ontlasten dus weer geheel teniet gedaan worden door een iets te hoge pompcapaciteit. Besloten is daarom geen extra regenwaterriool aan 
te leggen voor de daken in de binnenring. 

Het aansluiten van alle daken op het riool leidt tot circa 17% meer regenwater naar de zuivering. Ook wordt de waking in het riool dan vrij klein 
en moet het riool dus eigenlijk nog wat vergroot worden. Besloten is als uitgangspunt te hanteren dat de daken die grenzen aan het water 
afgekoppeld worden. Alleen bij natuurvriendelijke oevers worden mogelijk alsnog de daken op het riool aangesloten, omdat het realiseren van 
een uitstroombak in een natuurvriendelijke oever lastig/niet fraai is. Voor fase 1 is dit echter nog niet van toepassing, de natuurvriendelijke
oevers zijn pas in fase 2 gepland. 

Het installeren van een extra pomp heeft verreweg het grootste positieve effect. De afvoer naar de zuivering neemt met bijna 30% af van 42% 
naar 13%. Een binnenring heeft dan ook weinig effect, het percentage wordt dan 10% in plaats van 13%.  
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Uiteindelijk wordt gekozen voor variant 7, waarbij de pompcapaciteit naar oppervlaktewater en de pompcapaciteit naar zuivering beiden op 0,15 
mm/uur worden ingesteld. De afvoer naar de zuivering bedraagt dan 14%, bijna gelijk aan variant 7 uit tabel 3 dus. 

Invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit 
Door een tweede pomp te installeren die water naar het oppervlaktewater pompt, wordt alleen de first flush verpompt naar de zuivering. Tijdens 
droog weer wordt alles verpompt naar de zuivering, dus ook het water van eventuele verkeerde aansluitingen. Tijdens regen wordt in eerste 
instantie ook alles naar de zuivering verpompt met 0,15 mm/u. Echter na het bereiken van een bepaald peil (voorstel bij ongeveer 1 mm 
berging gevuld), schakelt de pomp naar de zuivering uit en neemt de pomp naar het oppervlaktewater het over. Op welk moment dit is, is 
afhankelijk van de neerslagintensiteit. Wanneer het 2 mm/uur regent, duurt dit ongeveer een half uur (in praktijk nog langer in verband met 
instroomverliezen), wanneer het begint te stortregenen kan dit na een minuut al het geval zijn (hoewel er wel instroomvertraging zal zijn).  

Bij een verbeterd gescheiden stelsel met een poc van 0,2 mm/u en een berging van 3,5 mm wordt ca 68% (536 mm) van het water dat het riool 
instroomt, afgevoerd naar de zuivering. Dit is minder dan in tabel 3 staat, omdat in tabel 3 meegerekend is dat regen die op afgekoppelde 
daken valt, niet afgevoerd wordt naar de zuivering en omdat in tabel 3 inloopverliezen het percentage ook nog wat verlagen. Bij het toepassen 
van de tweede pomp neemt dit percentage af naar 22% (172 mm). De tweede pomp pompt ongeveer 2100 uur (deze verpompt 316 mm met 
0,15 mm/uur). De overstortduur is ongeveer 315 uur. Bij een normaal vgs is dit ongeveer 250 uur. Er komt in circa 2200 uur tijd 360 mm meer 
regenwater in het oppervlaktewater terecht. Voor fase 1 komt dat neer op 42.500 m3 over 11,8 hectare.  Stel dat er sprake is van 5% verkeerde 
aansluitingen. In fase 1 is de hoeveelheid afvalwater maximaal 22 m3/uur. Gemiddeld is dat ongeveer 11 m3/uur. 5% verkeerde aansluitingen
komt dan neer op ca 0,5 m3/uur. In 2200 uur komt dan 1100 m3 afvalwater in het oppervlaktewater terecht. Dit is 2,5% ten opzichte van de 
hoeveelheid regenwater van 42.500 m3 die in diezelfde tijd geloosd wordt. Er is dus sprake van een grote verdunning. Uiteraard wordt getracht 
het aantal verkeerde aansluitingen zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Regenwater is niet schoon. Van een echte first flush (wat de gedachte is achter een vgs) is echter vaak geen sprake. Wanneer het zacht begint 
te regenen, kan het zijn dat vuil op het oppervlak blijft liggen en niet afstroomt en dat slib in het riool op de bodem blijft liggen. Als het na een 
poos hard gaat regenen, komt het vuil en slib dan los en neemt de concentratie afvalstoffen in het regenwater toe. Bij het systeem met twee 
pompen gaat meer regenwater naar het oppervlaktewater en is de kans dus groter dat er meer afvalstoffen geloosd worden. Bij een normaal 
vgs kan de piek in de bui en de verhoogde concentratie afvalstoffen echter ook optreden als de overstorten al in werking zijn. 

Het voorstel van de gemeente is om een extra regenwaterpomp te installeren. Eén pomp pompt naar de zuivering vanaf begin bui totdat ca 1 
mm berging gevuld is met 0,15 mm/u, de tweede pomp neemt het daarna over en pompt de rest naar het oppervlaktewater met 0,15 mm/u.
Deze pompt door totdat de berging weer geleegd is tot 1 mm en dan neemt de eerste pomp het weer over. De tweede pomp kan ook nog zo 
aangestuurd worden dat deze niet pompt als het stelsel zich nog aan het vullen is, zodat deze alleen de berging leeg pompt. Het is niet erg 
zinvol dat de tweede pomp water naar het oppervlaktewater pompt, als de overstorten ook overstorten. 
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Rioned is momenteel bezig met onderzoek naar de waterkwaliteit van verbeterd gescheiden stelsels. Een stelsel als hierboven beschreven,
met een pomp naar het oppervlaktewater, wordt binnen dat onderzoek ook meegenomen. Dit betreft een stelsel in Eindhoven. De resultaten
van dat onderzoek zullen te zijner tijd bekeken worden. Mogelijk kan dat leiden tot een aanpassing in het ontwerp van bovenstaand stelsel. In 
het meest ongunstige geval kan dat er toe leiden dat er alleen een pomp ingesteld wordt die naar de zuivering pompt en geen pomp die naar 
het oppervlaktewater pompt. De pompcapaciteit naar de zuivering kan dan echter gelijk blijven aan de capaciteit zoals hierboven beschreven, 
ofwel 0,15 mm regenwater per uur. Op de piekafvoer naar de zuivering en de diameter van de persleiding heeft dat dan geen invloed, er wordt 
dan alleen gedurende langere tijd regenwater naar de zuivering verpompt. Het onderzoek in Eindhoven zou ook kunnen leiden tot nader 
onderzoek naar het stelsel van het RBT wanneer het gerealiseerd is. 

Afvoer naar de rioolwaterzuivering 
Het afvalwater en de first flush van het regenwater worden afgevoerd naar de zuivering. Het afvalwater wordt ingeschat op 1 m3/u per bruto 
hectare plangebied. Voor het gehele RBT komt dat neer op 45 m3/u afvalwater. Voor fase 1 betreft dit ongeveer de helft. 
Zoals aangegeven worden voor het regenwater twee pompen geïnstalleerd. Eén pomp pompt maar naar de zuivering, met een capaciteit van 
0,15 mm/uur over het aangesloten verhard oppervlak. Voor geheel fase 1 komt dit neer op 18 m3/uur. De tweede pomp pompt bij meer dan 1 
mm stelselvulling met 0,15 mm/uur, ofwel 18 m3/u, naar het oppervlaktewater. 
De afvoer naar de zuivering bedraagt na realisatie fase 1 totaal ca 40 m3/uur. Na realisatie fase 2 bedraagt de afvoer 90 m3/uur.

Met het ontwerp van de persleiding moet al wel rekening gehouden worden met de toekomstige totale capaciteit.  

Er is geen rekening gehouden met mogelijke afvoer van regenwater van zwaar verontreinigde oppervlakken via het vuilwaterriool. Soms wordt 
het door het waterschap verplicht om een verhard oppervlak aan te sluiten op het vuilwaterriool, bijvoorbeeld een onoverdekte afspuitplaats. Bij 
20 mm regen in een uur leidt 100 m2 verhard oppervlak al tot 2 m3/uur extra afvoer op het vuilwaterriool. Bij aansluiting van meerdere en/of 
flinke verharde oppervlakken op het vuilwaterriool, kan dit al snel dus leiden tot een grote extra afvoer op het vuilwaterriool. Het vuilwaterriool 
heeft ook enige berging (circa 100 m3), dus de pompcapaciteit hoeft daar niet direct voor vergroot te worden. Bij het ontwerp van het 
vuilwaterriool is geen rekening gehouden met extra aansluitingen van verhard oppervlak. Enige marge is er dus echter wel. Wel is het zaak 
deze extra aansluitingen zoveel mogelijk te beperken. 

Voor de persleiding zijn enkele opties bekeken, zie onderstaande figuur. 
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Tijdens een eerdere studie (variantenstudie Bruinekilhaven van 28 augustus 2013)  is in samenwerking met het waterschap nog een derde 
variant bekeken, afvoer naar de persleiding van het waterschap in de Zandsteeg, die het water van kernen Nieuwendijk en Almkerk afvoert 
naar de zuivering. Deze persleiding bleek al vol belast te zijn met Nieuwendijk en Almkerk en kan geen grote extra belasting aan. Uit dat zelfde 
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onderzoek is ook gebleken dat aansluiting op de bestaande persleiding van Bruinekilhaven niet kan zonder aanpassing van enkele gemalen op 
het bedrijventerrein Bruinekilhaven. Een eigen persleiding vanaf het RBT heeft daarom de voorkeur. Het gemaal van het waterschap in de 
Sportlaan in Werkendam kan de extra afvoer aan, zo blijkt eveneens uit die studie. 

Het persleidingtracé via Bruinekilhaven naar het gemaal van het waterschap aan de Sportlaan heeft de volgende voor- en nadelen:
• Ca 600 meter kortere persleiding; 
• Ontwikkeling recreatiepoort kan aansluiten op deze persleiding ter hoogte van het bedrijventerrein Bruinekilhaven; 
• Gemaal RBT kan in beheer blijven bij de gemeente; 
• Geen mogelijkheid om een eventuele nieuwbouwwijk ten oosten van Werkendam op aan te sluiten. 

Het tracé via de oostzijde van Werkendam naar de persleiding van het waterschap heeft de volgende voor- en nadelen: 
• Buiten om het dorp, dus minder door bebouwd gebied; 
• Een eventuele nieuwbouwwijk aan de oostzijde van Werkendam kan mogelijk aansluiten op deze persleiding; 
• Recreatiepoort kan niet aansluiten op deze persleiding en aansluiting op het bestaande persleidingsysteem van Bruinekilhaven is niet 

gewenst;
• Gemaal RBT moet in beheer komen bij het waterschap, omdat het een eindgemaal is (sluit direct op persleiding waterschap aan); 
• Nog niet onderzocht wat de eventuele technische beperkingen zijn om direct op de persleiding van het waterschap aan te sluiten.

Op basis van bovenstaande heeft het tracé via Bruinekilhaven naar het gemaal Sportlaan de voorkeur. 

Diepteligging riolering 
De diepteligging van de riolering is ontworpen voor fase 1 en 2 gezamenlijk conform de aan het begin van deze memo genoemde 
uitgangspunten. 

Het riool kruist op 1 locatie het oppervlaktewater, bij het gemaal. Hier zal vanwege de openbare weg een dam met duiker aangelegd worden. 
Het riool kruist de duiker onderlangs met een marge van 25 centimeter tussen de buitenkanten van de buizen. 
In fase 2 is rekening gehouden met diep gelegen riolen in de doodlopende straat richting het westen in verband met een mogelijke uitbreiding 
van het bedrijventerrein aan die zijde in de verre toekomst. Een deel van de regenwaterriolering in fase 2 ligt onder verhang 1 op 720. 
De diepste b.o.b.’s zijn gelegen bij het eindgemaal, 2,60 m-NAP, ofwel 3,75 meter onder maaiveld. 
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Het regenwaterriool komt dieper aan bij het gemaal dan het vuilwaterriool in fase 1. Eventueel kan het regenwaterriool iets flauwer aangelegd 
worden om dat ook op een diepte van 2,35 m-NAP uit te laten komen. 
Een tweede optie is om het gemaal te plaatsen nabij de entree van het bedrijventerrein op de grens van fase 1 en 2, in het oosten dus. Voor de 
diepteligging in fase 1 maakt dit niet uit. In de volgende tekening is dit aangegeven. Op die tekening is voor het regenwaterriool voor het laatste 
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deel uitgegaan van een verhang van 1 op 666 in plaats van 1 op 500, waardoor het regenwaterriool bij het gemaal op dezelfde hoogte uitkomt 
als het vuilwaterriool. Dit zou dus bij de vorige tekening met het gemaal aan de westzijde ook gedaan kunnen worden.  

Plaatsen van het gemaal aan de oostzijde heeft de volgende voordelen: 
• het gemaal kan meteen op de juist plek geplaatst worden, indien gestart wordt met bouwrijp maken van de oost- en noordzijde van fase 1. 
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• Indien fase 2 ooit gestart wordt, kan gestart worden met bouw aan zowel de oostzijde van fase 2, als aan de noordzijde van fase 2. Indien 
het gemaal aan de westzijde staat, kan in fase 2 niet aan de oostzijde gestart worden zonder de bouw van een (tijdelijk) nieuw gemaal; 

• In fase 2 kan het regenwaterriool 1 op 500 aangelegd worden. 

Plaatsen van het gemaal aan de westzijde heeft de volgende voordelen: 
• De hoogteligging van de b.o.b. van het riool bij het gemaal is 0,85 meter minder diep. Indien het gewenst is om in fase 2 het regenwaterriool

1 op 500 te leggen, komt het riool 0,40 meter dieper uit. De diepere hoogteligging bij een gemaal aan de oostzijde is overigens wel volledig 
afhankelijk van het uitgangspunt of het gewenst is in de verre toekomst een uitbreiding aan de westzijde van het RBT onder vrijverval aan te 
kunnen sluiten op het RBT; 

• Er is geen heel diepe streng benodigd langs de noordzijde van fase 2 om een eventuele latere uitbreiding aan de westzijde van het RBT 
onder vrijverval aan te kunnen sluiten; 

• Er is een minder lange persleiding benodigd richting Bruinekilhaven. 

Besloten is om het gemaal aan de westzijde te plaatsen, vanwege de minder diepe ligging van de riolen en het gemaal en vanwege de minder 
lange persleiding. 

Samenvatting
De riolering op het RBT wordt uitgevoerd als een verbeterd gescheiden stelsel. Regenwater van daken van percelen die grenzen aan het 
oppervlaktewater wordt direct op het oppervlaktewater aangesloten. 
In fase 1 wordt maximaal 11,8 hectare aangesloten op het regenwaterriool en 5,2 ha daken direct afgekoppeld. Het rioolstelsel krijgt vier 
overstorten. De drempelhoogtes worden 0,20 m+NAP (0,55 meter boven zomerpeil oppervlaktewater) en de drempellengte van elke overstort
bedraagt 2 meter. De diameters variëren van 300 mm tot 800 mm. De berging bedraagt bij 11,8 ha aangesloten verhard oppervlak 3,5 mm. De 
waking bij bui 08 bedraagt minimaal 0,52 meter.  

Het regenwaterriool krijgt twee pompen. Eén pomp pompt maar naar de zuivering, met een capaciteit van 0,15 mm/uur over het aangesloten
verhard oppervlak. Voor geheel fase 1 komt dit neer op 18 m3/uur. De tweede pomp pompt bij meer dan 1 mm stelselvulling met 0,15 mm/uur, 
ofwel 18 m3/u, naar het oppervlaktewater. Ten gevolge van deze tweede pomp wordt op jaarbasis maar 14% van het regenwater (dat valt op 
17 ha verhard oppervlak) naar de zuivering verpompt.  

De afvoer naar de zuivering bedraagt na realisatie fase 1 totaal ca 40 m3/uur (18 m3/uur regenwater en ca 21 m3/uur afvalwater). Na realisatie 
fase 2 bedraagt de afvoer 90 m3/uur. Het afvalwater wordt met behulp van een nieuwe persleiding afgevoerd naar het eindgemaal van het 
waterschap aan de Sportlaan in Werkendam. 

Het vuilwaterriool krijgt een diameter van 300 mm, alleen bij het gemaal wordt het laatste stuk uitgevoerd met een diameter van 400 mm. 
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Het bodemverhang van het vuilwaterriool is 1 op 500. Het bodemverhang van het regenwaterriool is op de meeste delen ook 1 op 500, alleen 
sommige delen zijn iets flauwer aangelegd, ca 1 op 700, in verband met kruisingen van riolen onderling. De diepst gelegen rioolbuis heeft een 
b.o.b. van 2,60 m-NAP, ofwel 3,75 m onder maaiveld. Dit is ter plaatse van het gemaal. De bodem van het gemaal wordt nog circa 75 cm 
dieper. Bij de besteksvoorbereiding van het RBT wordt meer gedetailleerd gekeken naar het ontwerp van het rioolstelsel qua hoogteligging, 
mogelijk leidt dat nog tot verschillen qua hoogteligging met het hier beschreven plan. 
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algemeen  berekening peilstijging

 naam of initiaal opsteller  in "stedelijk gebied" 

 gemeente

 projekt print versie:

 deelgebied 27-05-14 11:02  FLEX  1 juni 2006

kengetallen regensituatie dimensie keuze  Extra invulaanwijzingen:

 seizoen Z Z,W,H  Z=zomerhalfjaar  W=winterhalfjaar  H=hele jaar ;

 herhalingstijd T=10  1,2,..  kans ééns in de T jaar ! ; Bij Z , T=10+10% en watergangafvoer op 1.50 l/sec.ha

 WB21 opslag 10 %  0,1,2,..  LET OP: opslag staat nu op 10% ; moet per ha verharding  436,3 m3 geborgen worden.

kengetallen v/d te importeren bergingsopgave  dit is de binnenkomende bergingsopgave ; 

 bruto bergingsopgave  

         toeleverend verhard oppervlak 0 m
2

> normlast: 0,0 m3

         (indien bekend) toeleverend onverhard oppervlak 0 m
2

 vooralsnog wordt hier niet mee gerekend ;

  deel v/d opgave naar de extra bergingsvoorziening 0 m
2

>=0 > normlast: 0,0 m3

   > deel v/d opgave rechtstreeks naar de nieuwe waterpartij 0 m
2

> normlast: 0,0 m3

kengetallen plangebied (PGB) Het plangebied (PGB) dient waterhuishoudkundig

 bruto oppervlak PGB 450.000 m
2

>0  dus:  45.0000 ha ; te worden bezien ! 

De funktionele begrenzing kan daardoor afwijken

kengetallen verhard oppervlak en vuilwater-rioleringssituatie PGB van de juridische plangrens.

 verhard opp. afgekoppeld op 't extra bergingsstelsel 0 m
2

 0,1,2,..  dus:  0.0000 ha ;  opp. suggestie :  13.000 m2 ? > normlast: 0,0 m3

0 mm 0-2  standaard: 0 mm ;

 verhard opp. afgekoppeld op de nieuwe waterpartij 63.000 m
2

 0,1,2,..  dus:  6.3000 ha ;  opp. suggestie :  76.000 m2 ? > normlast: 2.748,7 m3

0 mm 0-2  standaard: 0 mm ;

 stort 't riool binnen PGB over binnen PGB? ja ja/nee  riooloverstort wordt geacht plaats te vinden op de (waterschaps)watergang ;

      bijhorend verhard oppervlak 277.000 m
2

 0,1,2,..

      bijhorende berging in het rioolstelsel * 1,00 mm >=0  zie de standaardwaarden ; 

      bijhorende POC * 0,00 mm/uur >=0  zie de standaardwaarden;

 stort 't riool buiten PGB over binnen PGB? nee ja/nee  er komt dus geen (extra) riooloverstort van buiten bij ;

      bijhorend verhard oppervlak buiten PGB 0 m
2

 0,1,2,..

      bijhorende berging in het rioolstelsel * 0,00 mm >=0  standaard: gemengd verbeterd verbeterd nieuw

      bijhorende POC buiten PGB * 0,00 mm/uur >=0  stelsel gemengd gescheiden gemengd

  berging 7 9 4 20

     *  hier ingevulde subwaarden hebben geen effekt als het bijhorend oppervlak niet meetelt ;   POC 0,7 0,7 0,3 0,7

kengetallen onverhard en semi-verhard oppervlak (excl. extra bergingsvoorziening)  extra bergingsvoorziening b.v.: ' wadi ', kratvoorziening, bassin, ……. watert af op watergang ;

 oppervlakte semi-verhard 0 m
2

 0,1,2,..  dus:  0.0000 ha ;

    dit werkt hoe als verhard/onverhard ? 0,00 0-1  1= als verhard ;  0= als onverhard ; > normlast: 0,0 m3

 oppervlakte zgn. overig onverhard 64.000 m
2

 0,1,2,..  dus:  6.4000 ha ;  opp. suggestie :  77.000 m2 ?

 alle opp. onverhard bergingstechnisch meetellen? nee ja/nee

     > nulbelasting op watergang vanuit onverhard opp. 0,75 l.sec
-1.ha

-1
>=0  HULPTABEL voor inschatting van benodigde opp. v/h (extra) stelsel

Btalud Links 1: Btalud Rechts 1: Ltalud Voor 1: Ltalud Achter 1:

kengetallen extra bergingsvoorziening hulptabel nodig ? nee ja/nee 2 2 2 2

 oppervlakte op maaiveldnivo (bovenzijde) m
2

 0,1,2,.. 0,2 breedte op mv 5,0

 oppervlakte op bodemnivo (onderkant) 0 m
2

 0,1,2,.. lengte op bodem 55,0 lengte op mv 59,8

 drooglegging v/d voorziening 0,00 m >=0 init.drooglegging 1,20 opp. op mv 299

 toegestane peilstijging in de bergingsvoorziening 0,00 m >=0 max. waterdiepte 2,30 opp. op bodem 11

 extra bergingsvolume onder de bodem v/d voorziening  berging m3 674

      porositeit van dit bergingsvolume 0,00 0-1 effectieve capaciteit vanwege opvang eigen regen;   m3 661

 doorlatend representatief horizontaal infiltratievlak 0 m
2

>=0 alles bij  Z ,  T=10+10%  en max. afvoer op 'de' watergang van 1.50 l/sec.ha

      > geen infiltratie 0,450 m/dag

 toegestane toerekening voor de bergingsopgave 0 %  0,1,2,..  HULPTABEL voor inschatting van benodigde opp. v/d waterpartij

> rekenvolume berging 0,0 m3
Btalud Links 1: Btalud Rechts 1: Ltalud Voor 1: Ltalud Achter 1:

gerealiseerde peilstijging 0,000 m 2 2 2 2

 bij T=10+10% en behoud van 't bestaande talud 

kengetallen afvoersituatie in PGB 0,40

 gebiedsafvoer naar (waterschaps)stelsel 1,50 l.sec
-1.ha

-1
>=0  breedte op startpeil 2,0                bij toepassing van de opgegeven taluds, etc.

> equivalent 0,54 mm/hr  > breedte op mv m

 > lengte op startpeil 12.996,2

kengetallen (nieuwe/uitbreiding) watergang op 't poldersysteem bij start v/d regenbui  > lengte op mv m 13.002,0

 oppervlakte op maaiveldnivo 33.000 m
2

 0,1,2,..  dus: 3.3000 ha ;                    > normlast:  0,0 m3

 oppervlakte op waternivo m
2

 0,1,2,..

 drooglegging (afstand maaiveld--waternivo) 1,45 m >=0  init. drooglegging 1,45

alles bij  Z ,  T=10+10% en permanente watergangafvoer op 1.50 l/sec.ha

WSRL toetsnivo: ondergrens ambitie/ondergrens

Berekeningsresultaat in plangebied PGB 437.000 m
2

 LET OP: er is 13000 m2 TE WEINIG opgegeven t.o.v. 't bruto opp. In PGB !

 oppervlak PGB + rekenkundige importopgave 43,700 ha

  opp. buiten PGB met riooloverstort op PGB 0,000 ha

> totaal afvoerend oppervlak 43,700 ha

 De bergingscapaciteit v/h onverharde opp. PGB is niet meegerekend !

 in de (nieuwe/uitbreiding v/d) watergang :

     peilstijging 1,406 m

     geborgen 14.556,7 m3

        m
3
/m

2
 bodemopp. 

      hierop max. achterblijvende mm regenval

      hierop max. achterblijvende mm regenval

jac

werkendam

RBT

werkendam
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algemeen  berekening peilstijging

 naam of initiaal opsteller  in "stedelijk gebied" 

 gemeente

 projekt print versie:

 deelgebied 27-05-14 11:03  FLEX  1 juni 2006

kengetallen regensituatie dimensie keuze  Extra invulaanwijzingen:

 seizoen Z Z,W,H  Z=zomerhalfjaar  W=winterhalfjaar  H=hele jaar ;

 herhalingstijd T=10  1,2,..  kans ééns in de T jaar ! ; Bij Z , T=10+10% en watergangafvoer op 1.50 l/sec.ha

 WB21 opslag 10 %  0,1,2,..  LET OP: opslag staat nu op 10% ; moet per ha verharding  436,3 m3 geborgen worden.

kengetallen v/d te importeren bergingsopgave  dit is de binnenkomende bergingsopgave ; 

 bruto bergingsopgave  

         toeleverend verhard oppervlak 0 m
2

> normlast: 0,0 m3

         (indien bekend) toeleverend onverhard oppervlak 0 m
2

 vooralsnog wordt hier niet mee gerekend ;

  deel v/d opgave naar de extra bergingsvoorziening 0 m
2

>=0 > normlast: 0,0 m3

   > deel v/d opgave rechtstreeks naar de nieuwe waterpartij 0 m
2

> normlast: 0,0 m3

kengetallen plangebied (PGB) Het plangebied (PGB) dient waterhuishoudkundig

 bruto oppervlak PGB 200.000 m
2

>0  dus:  20.0000 ha ; te worden bezien ! 

De funktionele begrenzing kan daardoor afwijken

kengetallen verhard oppervlak en vuilwater-rioleringssituatie PGB van de juridische plangrens.

 verhard opp. afgekoppeld op 't extra bergingsstelsel 0 m
2

 0,1,2,..  dus:  0.0000 ha ;  opp. suggestie :  37.000 m2 ? > normlast: 0,0 m3

0 mm 0-2  standaard: 0 mm ;

 verhard opp. afgekoppeld op de nieuwe waterpartij 52.000 m
2

 0,1,2,..  dus:  5.2000 ha ;  opp. suggestie :  89.000 m2 ? > normlast: 2.268,8 m3

0 mm 0-2  standaard: 0 mm ;

 stort 't riool binnen PGB over binnen PGB? ja ja/nee  riooloverstort wordt geacht plaats te vinden op de (waterschaps)watergang ;

      bijhorend verhard oppervlak 111.000 m
2

 0,1,2,..

      bijhorende berging in het rioolstelsel * 1,00 mm >=0  zie de standaardwaarden ; 

      bijhorende POC * 0,00 mm/uur >=0  zie de standaardwaarden;

 stort 't riool buiten PGB over binnen PGB? nee ja/nee  er komt dus geen (extra) riooloverstort van buiten bij ;

      bijhorend verhard oppervlak buiten PGB 0 m
2

 0,1,2,..

      bijhorende berging in het rioolstelsel * 0,00 mm >=0  standaard: gemengd verbeterd verbeterd nieuw

      bijhorende POC buiten PGB * 0,00 mm/uur >=0  stelsel gemengd gescheiden gemengd

  berging 7 9 4 20

     *  hier ingevulde subwaarden hebben geen effekt als het bijhorend oppervlak niet meetelt ;   POC 0,7 0,7 0,3 0,7

kengetallen onverhard en semi-verhard oppervlak (excl. extra bergingsvoorziening)  extra bergingsvoorziening b.v.: ' wadi ', kratvoorziening, bassin, ……. watert af op watergang ;

 oppervlakte semi-verhard 0 m
2

 0,1,2,..  dus:  0.0000 ha ;

    dit werkt hoe als verhard/onverhard ? 0,00 0-1  1= als verhard ;  0= als onverhard ; > normlast: 0,0 m3

 oppervlakte zgn. overig onverhard m
2

 0,1,2,..  dus:  0.0000 ha ;  opp. suggestie :  37.000 m2 ?

 alle opp. onverhard bergingstechnisch meetellen? nee ja/nee

     > nulbelasting op watergang vanuit onverhard opp. 0,75 l.sec
-1.ha

-1
>=0  HULPTABEL voor inschatting van benodigde opp. v/h (extra) stelsel

Btalud Links 1: Btalud Rechts 1: Ltalud Voor 1: Ltalud Achter 1:

kengetallen extra bergingsvoorziening hulptabel nodig ? nee ja/nee 2 2 2 2

 oppervlakte op maaiveldnivo (bovenzijde) m
2

 0,1,2,.. 0,2 breedte op mv 5,0

 oppervlakte op bodemnivo (onderkant) 0 m
2

 0,1,2,.. lengte op bodem 55,0 lengte op mv 59,8

 drooglegging v/d voorziening 0,00 m >=0 init.drooglegging 1,20 opp. op mv 299

 toegestane peilstijging in de bergingsvoorziening 0,00 m >=0 max. waterdiepte 2,30 opp. op bodem 11

 extra bergingsvolume onder de bodem v/d voorziening  berging m3 674

      porositeit van dit bergingsvolume 0,00 0-1 effectieve capaciteit vanwege opvang eigen regen;   m3 661

 doorlatend representatief horizontaal infiltratievlak 0 m
2

>=0 alles bij  Z ,  T=10+10%  en max. afvoer op 'de' watergang van 1.50 l/sec.ha

      > geen infiltratie 0,450 m/dag

 toegestane toerekening voor de bergingsopgave 0 %  0,1,2,..  HULPTABEL voor inschatting van benodigde opp. v/d waterpartij

> rekenvolume berging 0,0 m3
Btalud Links 1: Btalud Rechts 1: Ltalud Voor 1: Ltalud Achter 1:

gerealiseerde peilstijging 0,000 m 2 2 2 2

 bij T=10+10% en behoud van 't bestaande talud 

kengetallen afvoersituatie in PGB  peilstijging in m 0,20 0,30 0,40

 gebiedsafvoer naar (waterschaps)stelsel 1,50 l.sec
-1.ha

-1
>=0  breedte op startpeil 2,0                bij toepassing van de opgegeven taluds, etc.

> equivalent 0,54 mm/hr  > breedte op mv m 2,0 2,0 7,8

 > lengte op startpeil 17.501,3 11.667,5 6.249,6

kengetallen (nieuwe/uitbreiding) watergang op 't poldersysteem bij start v/d regenbui  > lengte op mv m 17.501,3 11.667,5 6.255,4

 oppervlakte op maaiveldnivo m
2

 0,1,2,..  > opp. op maaiveld 35.003 23.335 48.792

 oppervlakte op waternivo m
2

 0,1,2,..  > opp. op startpeil   35.003 23.335 12.499

 drooglegging (afstand maaiveld--waternivo) 1,45 m >=0  init. drooglegging 1,45 1,45 1,45

alles bij  Z ,  T=10+10% en permanente watergangafvoer op 1.50 l/sec.ha

WSRL toetsnivo: ondergrens ambitie/ondergrens

Berekeningsresultaat in plangebied PGB 163.000 m
2

 LET OP: er is 37000 m2 TE WEINIG opgegeven t.o.v. 't bruto opp. In PGB !

 oppervlak PGB + rekenkundige importopgave 16,300 ha

  opp. buiten PGB met riooloverstort op PGB 0,000 ha

> totaal afvoerend oppervlak 16,300 ha

 De bergingscapaciteit v/h onverharde opp. PGB is niet meegerekend !

 in de (nieuwe/uitbreiding v/d) watergang :

     peilstijging  ? m

     (resterende) bruto bergingsopgave 7.000,5 m3
 Het bruto equivalent is 160.452 m2 verhardingsoppervlak!

jac

werkendam

RBT

werkendam

        m
3
/m

2
 bodemopp. 

      hierop max. achterblijvende mm regenval

      hierop max. achterblijvende mm regenval
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Bijlage 4 Uitgangspunten en 
aanpassingen Sobek-model 

Aanpassingen in Sobek, huidige situatie 

§ Teneinde de rekensnelheid en werkbaarheid te verhogen is het model afgeknipt. Dit is in overleg met 

het waterschap gebeurd. Modelwaterstanden zijn na deze actie vergeleken om deze actie te 

controleren. Het model is afgeknipt op de Bakkerskil. Daar bevinden zich op 3 plaatsen inlaten die in 

het model zijn dichtgezet. Er wordt in werkelijkheid ook geen water ingelaten zo is gecheckt bij de 

peilbeheerder van het gebied. De connecties met de Bakkerskil zijn dichtgezet door connection nodes 

te gebruiken op de uiteinden van de takken. Dit is gedaan op 3 locaties (knoop 3444, 1398 en 378). 

§ Teneinde het referentiemodel en het planmodel te kunnen vergelijken zijn verschillende Sobek-nodes 

en nieuwe dwarsprofielen toegevoegd op plaatsen waar in het later stadium in het planmodel nieuwe 

waterlopen werden toegevoegd. Op die manier blijft het vergelijk zuiver en worden zo min mogelijk 

modelmatige effecten geïntroduceerd. 

§  RR-nodes en lateral nodes zoals Kwel en Verdamping gaven debiet. Omdat we een andere 

rekenmethode (hydrologisch rationeel) hanteren zijn deze knopen ‘op nul gezet’ in overeenstemming 

met “Bijlage 3 projectplan gemeentelijk waterplan Berekeningswijze, normen en resultaten 

wateropgave”. 

§ Initiële waterstanden gecontroleerd zodat geen verkeerde maximaal wordt weggeschreven. 

§ Knoop NEERSL_OOW022_1 bevatte in het oorspronkelijke model een teveel aan oppervlak. In het 

toegeleverde referentiemodel is er een industriegebied toegevoegd bovenop het bestaande oppervlak 

(groot ca. 31 ha), maar dit is niet in mindering gebracht op de landelijke knoop. Dat is verholpen door 

het oppervlak van de landelijke knoop te reduceren naar 44 ha. 

§ Bij 13 mm/dag berekeningen zijn de oppervlakken van de afwaterende eenheden in het model 

ingebracht op de knoop van NEERSL_OOW waarop met rationele methode de neerslag omgezet 

wordt in afvoer. RR is wel ingeschakeld, omdat daar de verharde oppervlakken in zitten in het 

planmodel. In het referentiemodel zijn die oppervlakken relatief klein. 

§ Meteostation Oostwaard vervangen door Meteostation: “Station1”. Op die manier valt de neerslag op 

het hele model. 

§ In overleg met het waterschap en gemeente zijn in het oppervlaktewatermodel knijpconstructies 

geplaatst om de doorvoer vanuit het bestaande bedrijventerrein Bruinekilhaven te knijpen. Op deze 

manier is de waterberging op het terrein in het Sobekmodel vereenvoudigd geschematiseerd: Bruine 

Kilhaven I-III is ca. 45 hectare* 3 l/s/ha (op basis van oude normen) en IV-V is ca. 30 hectare*1,5 l/s/ha 

(obv nieuwe normen). Dit levert een debiet op van 180 l/s. De verdeling is als volgt: 1/3 via west (langs 

de Draepkilweg) en 2/3 oost (langs RBT). Deze verdeling heeft het waterschap doorgegeven op basis 

van ervaring van hun peilbeheerder. Dit komt neer op: Aan de westzijde begrenzen op 60 l/s en aan de 

oostzijde begrenzen op 120 l/s.  

 

Uitgangspunten voor RBT 

§ Om de doorvoer goed te waarborgen is een nieuwe stuw in het model gezet voor de afvoer van het 

RBT te regelen. Er is gekozen voor een  Stalen kantel stuw met een zomerpeil van 0,35 m-NAP en een 

winterpeil van 0,45 m-NAP. De stuwbreedte is geoptimaliseerd naar 1,0 m. 

§ VGS oppervlak toegevoegd totaal 27,7 ha. VGS_RBT (zie P1). Let op: In het planmodel is het verhard 

oppervlak dat toegevoegd is van knoop NEERSL_OOW021_1 afgehaald om geen dubbelingen te 

krijgen (zie P2). 

§ Oppervlak aan water toegevoegd in het model met lataral nodes middels rationele methode. 

NEERSL_OOW_RBT_ (zie P4).  
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§ DWP_PROF_1260 beïnvloedt het peil terwijl de stuw dit moet doen. Daarom dwarsprofiel omlaag 

gezet middels benedenstrooms profiel. 

§ Oppervlak aan daken toegevoegd 1,1 en 5,2 ha. Later is 1.1 verhoogd naar 4 ha en op de zuidelijke 

watergang Aangesloten. Dit is in mindering gebracht op de VGS-oppervlakken. Namelijk: 8,6 + 8,6, 

gereduceerd naar  7,15 + 7,15 ha. (zie P5) 

§ Bij T = 10 en 100 berekeningen is de afvoer uit onverhard gebied in het model ingebracht op de knoop 

van DRN_ 0.75l/s/ha. Let op andere volgorde in lateral.dat. (zie P6) 

§ Duikers toegevoegd met manning 0.0133. Uitgangspunt: 200mm lucht bij zomerpeil. Vier duikers op 

het RBT: bij de hoofdontsluiting aan de oostzijde, bij de aansluiting op het bestaande bedrijventerrein 

aan de noordzijde en 2x bij de kruising van de interne ringstructuur met de watergang tussen fase 1 en 

fase 2. Alle rond 1000 mm. 2 duikers in A watergang stroomafwaarts van de stuw, 16 en 20 m lang, 1,5 

x 1,5 m. 1 duiker rond 800 mm in zijlob kreek. 

 

 

         

Figuur 13: aangesloten oppervlakten 
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Figuur 14: Uitsnede Sobek-model bestaande situatie 

 

Figuur 15: Uitsnede Sobekmodel, toekomstige situatie 
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Bijlage 5 Profielen watergangen 
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Bijlage 6 Gebruikte waternormalen 
Werkendam 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van: Www.rijkswaterstaat.nl. 
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Bijlage 7 Opbarstberekeningen 

 

BEREKENING STABILITEIT PUTBODEM CONFORM NEN 6740 ART. 14.3

(met belasting door grond naast het talud)
1. Algemene Gegevens

Project Naam: RBT Werkendam Ontgravingsdiepte: -1.50 m + NAP
Project Nummer: B02023.000117 Stijghoogte: 1.40 m + NAP

Moot/Element: Referentieniveau: -9.50 m + NAP
Sondering: 8 Breedte (sleuf): 3.2 m

rekenen met talud: 1 1= ja/ 0 = nee
Talud, 1 op 2 m

2. Berekening gronddruk (totale gewicht overliggende grond)

laagcode

Dikte 

onder 

ontgraving Diepte gamma gewicht

zij

belasting

van tot [m] [m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

klei 0.90 0.20 0.00 0.70 15.0 0.0 10.5

klei 0.20 -0.70 0.00 0.90 17.9 0.0 16.11

zand -0.70 -2.50 1.00 0.80 20.0 20.0 16

veen -2.50 -4.40 1.90 0.00 10.5 20.0 0
klei -4.40 -5.30 0.90 0.00 12.6 11.3 0
klei -5.30 -9.00 3.70 0.00 15.0 55.5 0
veen -9.00 -9.50 0.50 0.00 10.0 5.0 0
waterlichaam 0.80 10.0 8.0

Totaal gronddruk [kN/m2] 119.8 42.61
Factor voor zijbelasting 0 0.00

Totale grondruk [kN/m2] 119.9
Reductie met materiaalfactor gamma = 1,1 [kN/m2] 109.0
5% reductie tgv ontspanning [kN/m2] 103.6

3. Berekening grondwaterdruk

volumiek gewicht water (kN/m3) 10
grondwaterdruk (kN/m2) 109.0

4. Berekening veiligheidsfactoren tegen opbarsten

0.95 Veiligheidsfactor tegen opbarsten (5% ontlasting + partiele veiligheid→ voldoet niet

1.00 " zonder 5% ontlasting (1,05) → voldoet = toesing NEN6740
1.10 "zonder partiele factor volumieke massa (1,1) → voldoet

5. Berekening vereiste verlaging  bij spanningsbemaling

gronddruk [kN/m2] 109.0

grondwaterdruk [kN/m2] 109.0

Verlaging stijghoogte [m] geen spanningsbemaling nodig

toelaatbare stijghoogte (m NAP) 1.4

Bijlage 

diepte tov NAP [m]

BEREKENING STABILITEIT 
PUTBODEM 

Project no. 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens om gezamenlijk een Regionaal 

Bedrijventerrein (verder: RBT) te ontwikkelen. De gemeente Werkendam wil ten behoeve van dit initiatief 

een bestemmingsplan opstellen. De locatie voor het RBT is opgenomen in de Structuurvisie Land van 

Heusden en Altena (vastgesteld 25 juni 2013) en de hieraan voorafgaande Structuurvisie Plus Land van 

Heusden en Altena uit 2004. Tevens is de locatie voor het RBT opgenomen in de verordening Ruimte van 

de Provincie Noord-Brabant uit 2012 en het hier aan voorafgaande Streekplan Noord-Brabant 2002, meer 

specifiek het Uitwerkingsplan Streekplan Wonen en Werken. 

 

ARCADIS heeft in 2011 reeds een voortoets opgesteld als eerste oriënterende toetsing van het initiatief 

(ARCADIS, 2011). Uit de voortoets is gebleken dat voor een aantal aspecten effecten nog niet zonder meer 

waren uit te sluiten. Omdat de noodzaak voor een Passende Beoordeling niet zonder meer was uit te 

sluiten, is het initiatief tevens m.e.r.-plichtig. 

 

Deze Passende Beoordeling vormt een bijlage bij het MER (ARCADIS, 2013b) en vormt samen met de al 

uitgevoerde voortoets de toetsing van de effecten van het initiatief op waarden die zijn beschermd in het 

kader van de Natuurbeschermingswet 1998. In deze Passende Beoordeling worden alleen die 

onderwerpen, onderdelen en aspecten van het initiatief belicht die van belang zijn voor de toetsing van 

deze effecten; voor een bredere toelichting en toetsing wordt verwezen naar het MER.  

1.2 DOEL VAN DE PASSENDE BEOORDELING 

Het hoofddoel van deze Passende Beoordeling is toetsing en beoordeling van de (mogelijke) effecten op 

Natura 2000-gebieden conform respectievelijk artikel 19j1 en artikel 16 van de Natuurbeschermingswet 

1998 voor de ontwikkelingen op het niveau van het bestemmingsplan. Daarbij wordt tevens invulling 

gegeven aan de wettelijke verplichting om ook gecumuleerde effecten van plannen en projecten te 

beschouwen. Dit bestaat uit een verkenning van de kans (het risico) dat het voorgenomen beleid binnen de 

randvoorwaarden van de Natuurbeschermingswet (niet) uitvoerbaar is. Daarbij worden de mogelijke 

effecten van verschillende planonderdelen getoetst en beoordeeld aan de specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, afhankelijk van de reikwijdte van de effecten 

en de gevoeligheid van de natuurwaarden.  

Deze Passende Beoordeling is daarmee te zien als een risicoanalyse: voor welke activiteiten en voor welk 

type besluiten in vervolgfasen (bestemmingsplan, omgevingsvergunning e.d.) er een noodzaak is om een 

nadere beoordeling uit te voeren of vergunningsaanvraag op te stellen. Ook is het mogelijk om 

voorwaarden te geven waaronder effecten bij voorbaat zijn uit te sluiten. 

                                                                 

1 Voor plannen geldt artikel 19j, voor projecten artikel 19d. 
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In deze Passende Beoordeling wordt in aanvulling op de al uitgevoerde voortoets onder meer: 

§ Het voorgenomen kreekherstel in combinatie met waterberging getoetst. Dit deel van het initiatief was 

nog niet meegenomen in de voortoets. 

§ Inzicht verschaft in de gevoeligheid en normen voor stikstofdepositie van de Natura 2000-gebieden in 

en in de omgeving van het plangebied in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling van het RBT. 

1.3 LEESWIJZER 

Dit rapport bestaat uit acht hoofdstukken en zes bijlages. In hoofdstuk 2 is een beschrijving van het plan 

gegeven. In hoofdstuk 3 staat het beoordelingskader van deze Passende Beoordeling. De Passende 

Beoordeling vormt een aanvulling op de reeds uitgevoerde voortoets voor het RBT. Hoofdstuk 4 beschrijft 

aanvullend op de voortoets de effecten van verlichting en stikstofdepositie op RBT. Andere effecten zijn 

reeds uitgesloten. Voor kreekherstel worden alle effecten nog beschreven, daar nog geen eerder onderzoek 

is uitgevoerd naar deze ontwikkeling. De aanwezigheid van kwalificerende soorten binnen de reikwijdte 

van de effecten is beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 vindt vervolgens een effectbeoordeling en 

toetsing plaats. De uitkomsten en vergunbaarheid zijn gegeven in de conclusie in hoofdstuk 7. Tot slot zijn 

de bronnen gegeven in hoofdstuk 8. 

 

Bijlage 1 geeft een uitgebreid wettelijk kader. De instandhoudingsdoelstellingen voor betrokken Natura 

2000-gebieden zijn opgenomen in Bijlage 2. Bijlage 3 is de reeds uitgevoerde voortoets voor het RBT. 

Bijlage 4 geeft de uitgangspunten die zijn gebruikt voor de stikstofberekeningen. In Bijlage 5 zijn kaarten 

met veranderingen van de stikstofdepositie opgenomen. In Bijlage 6 is een nadere uitleg gegeven over de 

veranderende stikstofdepositie en welke scenario’s wat betreft toe- en afname en vergelijking met huidige 

en autonome ontwikkeling mogelijk zijn. 
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2 Planbeschrijving 

2.1 RBT LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA 

De voorgenomen activiteit betreft het ontwikkelen van het plangebied tot een Regionaal Bedrijven Terrein 

(RBT). Het plangebied betreft 45 hectare bruto en zal gefaseerd tot ontwikkeling worden gebracht. De 

eerste fase zal circa 20 hectare beslaan. Op voorhand zijn alle categorieën en type bedrijvigheid mogelijk 

en biedt het bedrijventerrein ruimte voor bedrijven met een kaveloppervlakte groter dan 5000 m2. 

De ontwikkeling van het bedrijventerrein bestaat uit een aantal onderdelen, zie Afbeelding 1: 

§ Het RBT zelf (45 ha bruto): fase 1, noordelijke helft, voorzien van 2014 tot 2024. Fase 2 betreft de 

zuidelijke helft welke is voorzien voor de periode van 2024 tot 2034. Het bestemmingsplan heeft enkel 

betrekking op fase 1 (rood kader). 

§ De opwaardering van de Grotewaardweg. Dit is de belangrijkste ontsluitingsroute van het RBT. 

§ Kreekherstel gecombineerd met waterberging (voor zover gelegen binnen het rode kader). 

 

 

Afbeelding 1: Nieuwe inrichting van het RBT 
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2.2 VOORTOETS 

Voor het Regionale Bedrijventerrein is in 2011 al een voortoets uitgevoerd (ARCADIS, 2011). Deze toetsing 

beperkte zich echter alleen tot het bedrijventerrein zelf en niet tot herinrichting van de aanliggende kreek. 

 

Tabel 1: Uitkomsten van de voortoets voor het bedrijventerrein (Tabel 9 uit ARCADIS, 2011: “Overzicht van 

kwalificerende waarden, mogelijke effecten en consequenties voor het RBT. Onder mogelijk effecten:  

Ja: soort is aanwezig / gebied heeft een functie en effect is voorzien 

Nee: soort is aanwezig / gebied heeft een functie maar geen effect is voorzien 

N.v.t.: soort is niet aanwezig / gebied heeft geen functie en daarmee zijn effecten uitgesloten.” 

Code Kwalificerende waarde Mogelijke effecten Consequentie 

  Tijdelijk Permanent  

Habitattypen 

H3260B 

 

H3270 

Beken en rivieren met waterplanten 
(grote fonteinkruiden) 

Slikkige rivieroevers 

N.v.t. N.v.t. - 

H6120 Stroomdalgraslanden Nee Ja 
Aanvullende toetsing bij toename 
van stikstofdepositie 

H6430A 

 

H6430B 

Ruigten en zomen (subtype 
Moerasspirea) 

Ruigten en zomen (subtype Harig 

wilgenroosje) 

N.v.t. N.v.t. - 

H6510A 

 

 

H6510B 

 

H91E0A 

 

H91E0B 

Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden (subtype 
Glanshaver) 

Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden (subtype 
Grote vossenstaart) 

Vochtige alluviale bossen (subtype 
Zachthoutooibossen) 

Vochtige alluviale bossen (subtype 
Essen-iepenbossen) 

Nee Ja 
Aanvullende toetsing bij toename 
van stikstofdepositie 

Habitattypen in Natura 2000-gebieden buiten 
de Biesbosch  

Habitatrichtlijnsoorten 

H1095 

H1099 

H1102 

H1103 

H1106 

Zeeprik 

Rivierprik 

Elft 

Fint 

Zalm 

N.v.t. N.v.t. - 

H1134 

H1145 

H1149 

Bittervoorn 

Grote modderkruiper 

Kleine modderkruiper 

Nee Nee 
Effecten zijn gering en hebben 
geen invloed op 
instandhoudingsdoelstelling 

H1163 Rivierdonderpad N.v.t. N.v.t. - 

H1318 Meervleermuis Ja Ja 

Effecten te voorkomen door 
voorkomen uitstraling verlichting 
Natura 2000, aanleggen 
vliegroutes. Anders aanvullende 
toetsing vereist. 

H1337 

H1340 

H1387 

Bever 

Noordse woelmuis 

Tonghaarmuts 

 

 

N.v.t. N.v.t. - 
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Code Kwalificerende waarde Mogelijke effecten Consequentie 

  Tijdelijk Permanent  

Broedvogels 

A017 Aalscholver Nee Nee 
Effecten gering, significantie is 
uitgesloten. 

A020 Roerdomp N.v.t. N.v.t. - 

A081 Bruine kiekendief Ja Ja 
Effecten gering, significantie is 
uitgesloten. 

A119 

A229 

Porseleinhoen 

IJsvogel 
N.v.t. N.v.t. - 

A272 Blauwborst Ja Ja 
Effecten gering, significantie is 
uitgesloten. 

A292 

A295 

Snor 

Rietzanger 
N.v.t. N.v.t. - 

Niet-broedvogels 

A041 

A043 

Kolgans 

Grauwe gans 
Ja Ja 

Geen consequenties, aantallen 
gering en uitwijkmogelijkheden 
beschikbaar. 

Overige vogelsoorten  
Incidenteel aanwezig, 
plangebied heeft geen functie 

Geen, aantallen en functie 
plangebied te gering om invloed te 
hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat effecten met betrekking tot stikstofdepositie en licht nog niet konden 

worden uitgesloten. Ten aanzien van de ontwikkelingen van het bedrijventerrein worden deze twee zaken 

in beschouwing genomen in deze Passende Beoordeling, tezamen met het kreekherstel. 

2.3 UITGANGSPUNTEN 

Voor het ontwerp van het RBT wordt een aantal basisuitgangspunten gehanteerd. Hieronder zijn de voor 

de Passende Beoordeling relevante uitgangspunten weergegeven: 

§ Bedrijven uit de milieucategorie 2 tot en met 5 kunnen op het bedrijventerrein gevestigd worden. Op 

voorhand zal er geen sprake zijn van clustering. Omdat de exacte uitgifte en daarmee dus de inrichting 

en gebruik nog niet bekend is, is voor de stikstofberekeningen uitgegaan van een worst case waarbij is 

uitgegaan: 

− van 75% uitgifte van het terrein voor bedrijven die veel verkeer aantrekken; 

− van bedrijven binnen de milieucategorie die veel stikstof uitstoten. 

§ De hoofdontsluiting is aan oostzijde. 

§ Voor vleermuizen een donkere' vliegroute realiseren (ecologische verbinding Bruine Kil – EHS 

gewenst). 

§ Verstoring van Natura 2000-gebieden moet voorkomen worden. 

§ Iedere zijde die aan het buitengebied grenst, dient een landschappelijke inpassing te krijgen. 

§ Maximaliseren uitgeefbare gronden binnen bovenstaande uitgangspunten. 
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3 Beoordelingskader 

De voorziene ontwikkelingen leiden mogelijk tot effecten binnen beschermde natuurgebieden. Dit 

hoofdstuk geeft het beoordelingskader dat voortkomt uit het wettelijk kader van de 

Natuurbeschermingswet (zie Bijlage 1).  

 

Aan de hand van de beoordelingscriteria wordt voor het plan vastgesteld of de optredende effecten 

mogelijk significant zijn voor kwalificerende soorten (zie Bijlage 2 voor een overzicht van de relevante 

instandhoudingsdoelstellingen). De definities van aantasting en significantie van effecten (zie 

onderstaande tekstkaders) vormen het uitgangspunt voor het beoordelingskader. 

 

Aantasting / effect 

Elke beïnvloeding van een bepaald leefmilieu of een bepaalde diersoort, die in het licht van de beoogde 

beschermingsdoelstellingen van het SGR of VR/HR als negatief moet worden gekwalificeerd (naar uitspraak 

Rechtbank Leeuwarden in Idema et al. 2000).  

 

De leidraad bepaling significantie 

De Leidraad bepaling Significantie (versie 27 mei 2010) van het Steunpunt Natura 2000 haakt aan bij de definitie die 

de Europese Commissie aan het begrip significantie heeft gegeven en werkt deze verder uit. Van belang daarbij is de 

volgende passage uit de Leidraad: “Hoewel algemene, objectieve kaders een bepaalde mate van duidelijkheid kunnen 

bieden, moet worden beseft dat de toepassing een gebiedsspecifiek karakter zal blijven houden: gekozen is immers 

voor een bescherming op het niveau van een Natura 2000-gebied”. 

 

In de Leidraad wordt de volgende definitie van significantie met nuancering gegeven: 

Definitie: indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of leefgebied, aantal van een soort dan 

wel kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake 

zijn van significante gevolgen. 

Nuancering: Dit kan in ieder geval anders liggen indien: 

▪ De afname minder dan de minimumoppervlakte van het habitattype is, er is dan per definitie geen sprake van een 

  meetbare afname. 

▪ Wanneer het effect opgevangen kan worden in de natuurlijke fluctuaties, door de veerkracht van het gebied. 

▪ In geval van specifieke bijzonderheden en milieukenmerken. 

 

Daarnaast moeten de kwantitatieve instandhoudingsdoelstellingen niet als een absolute norm worden gezien, 

waarvan nooit kan worden afgeweken. Indien een activiteit tot gevolg heeft dat het na te streven aantal van een soort 

afneemt, vormt dit weliswaar een belangrijke graadmeter voor het al dan niet significant zijn van de effecten van die 

activiteit. Echter, de specifieke kenmerken van de activiteit, dan wel de specifieke omstandigheden van het gebied 

kunnen maken dat ondanks de afname er toch geen sprake is van mogelijke significante gevolgen. Maatwerk op 

gebiedsniveau kan dus tot een andere conclusie leiden. 
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Aan het begrip „significant” moet een objectieve inhoud worden gegeven. Tegelijk moet de significantie 

van effecten worden vastgesteld in het licht van de specifieke bijzonderheden en milieukenmerken van het 

beschermde gebied, waarbij vooral rekening moet worden gehouden met de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied (EG, 2000. Beheer van Natura 2000-gebieden.  

De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn). De instandhoudingsdoelstellingen relevant voor deze 

toetsing zijn gegeven in Bijlage 2. Effecten zijn significant als deze: 

1. Effecten op een habitattype en/of soort plaatsvinden die in het gebied aanwezig is, maar (nog) niet aan 

de instandhoudingsdoelstelling voldoet. 

2. Effecten op habitattypen en/of soorten plaatsvinden die in het gebied aanwezig zijn en die door de 

verwachte effecten onder de instandhoudingsdoelstelling komt. 
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4 Mogelijke effecten 

4.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van het plan weergegeven. Dit is gedaan voor het 

kreekherstel en het RBT zelf. Dit onderscheid is belangrijk, omdat voor het RBT reeds een voortoets is 

uitgevoerd, maar voor het kreekherstel niet. Voor beide ontwikkelingen is in dit hoofdstuk beschreven 

welke relatie het plangebied heeft met Natura 2000. Vervolgens worden de mogelijke effecten op dat 

Natura 2000-gebied beschreven. In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de mogelijke effecten beschreven 

welke relevante kwalificerende natuurwaarden voorkomen binnen de reikwijdte van deze effecten. De 

toegepaste trechtering is gevisualiseerd in Afbeelding 2. De uitkomst vormt input voor hoofdstuk 6. 

 

 

Afbeelding 2: Schematische weergave van de trechtering naar relevante natuurwaarden voor de effectbeoordeling 

4.2 KREEKHERSTEL 

4.2.1 PLANGEBIED 

Het plangebied voor het kreekherstel is gelegen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 

Biesbosch, zie Afbeelding 3. 
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Afbeelding 3: Begrenzing van het plangebied van kreekherstel (ononderbroken lijn) en RBT (onderbroken lijn). Met geel 

is de ligging van het Natura 2000-gebied Biesbosch aangegeven 

4.2.2 EFFECT 

Kreekherstel leidt mogelijk tot de volgende effecten: 

§ Ruimtebeslag op habitattypen en leefgebieden van aanwezige kwalificerende soorten. 

§ Verstoring van aanwezig kwalificerende soorten. 

§ Permanente verandering van kwaliteit leefgebieden van kwalificerende soorten door nieuwe kreken. 

4.2.3 REIKWIJDTE 

Binnen de reikwijdte van de effecten ligt alleen het Natura 2000-gebied Biesbosch. De volgende 

kwalificerende natuurwaarden liggen binnen de reikwijdte van het effect: 

§ Habitattypen    (ruimtebeslag, verandering kwaliteit). 

§ Habitatrichtlijnsoorten  (ruimtebeslag, verstoring, verandering kwaliteit).  

§ Vogelrichtlijnsoorten  (ruimtebeslag, verstoring, verandering kwaliteit). 

4.3 BEDRIJVENTERREIN 

4.3.1 PLANGEBIED 

Het plangebied voor het RBT is gelegen buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Biesbosch, zie 

Afbeelding 3. Het Natura 2000-gebied grenst echter wel aan het plangebied. In eerste instantie is voorzien 

om alleen de noordelijke helft in de te vullen. 
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4.3.2 EFFECT 

De effecten zijn al onderzocht in een voortoets (ARCADIS, 2011). Uit de voortoets blijkt dat relevante 

effecten die nog nader onderzocht moeten worden (zie ook § 2.2), zijn: 

§ Verandering van de depositie van stikstof (conform artikel 19j is dat een vergelijking met de huidige 

situatie). 

§ Toename van verlichting. 

4.3.3 REIKWIJDTE 

Binnen de reikwijdte ligt niet alleen het Natura 2000-gebied Biesbosch: de effecten van stikstofdepositie 

reiken ook tot binnen het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem, zie Afbeelding 

4.  

 

 

Afbeelding 4: Ligging van Natura 2000-gebieden (geel) in de omgeving van het RBT (blauwe cirkel) 

 

De volgende kwalificerende natuurwaarden liggen binnen de reikwijdte van het effect: 

§ Biesbosch: 

− Habitattypen (Verandering depositie van stikstof); 

− Bittervoorn  (Verandering depositie van stikstof)2; 

− Meervleermuis  (Verlichting); 

− Bruine kiekendief (Verandering depositie van stikstof)2. 

§ Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem: 

− Habitattypen (Verandering van stikstofdepositie);  

− Bittervoorn  (Verandering van stikstofdepositie)2; 

− Kamsalamander (Verandering van stikstofdepositie)2. 

  

                                                                 

2 Leefgebied gevoelig voor de depositie van stikstof volgens Van den Brand et al., 2012. Voor deze soorten is het dus 

noodzakelijk om de effecten van de veranderende stikstofdepositie in beeld te brengen. Voor overige soorten zijn 

effecten van een veranderende stikstofdepositie al bij voorbaat uitgesloten. 
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5 Aanwezigheid van kwalificerende 

waarden 

5.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is de aanwezigheid van kwalificerende natuurwaarden in het studiegebied beschreven. 

Het studiegebied is bepaald aan de hand van de reikwijdte van de effecten in het vorige hoofdstuk.  

5.2 KWALIFICERENDE NATUURWAARDEN 

5.2.1 BIESBOSCH 

Habitattypen 

Habitattypen komen verspreid door de Biesbosch voor, in het bijzonder buitendijks. Op de 

depositiekaarten in Bijlage 5 zijn de habitattypen weergegeven. In het deel van het Natura 2000-gebied 

waar kreekherstel is voorzien, komen geen habitattypen voor (ARCADIS, 2011). 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Zeeprik, rivierprik, elft, fint, zalm, rivierdonderpad 

Zeeprik, rivierprik, elf, fint, zalm en rivierdonderpad zijn soorten die in de rivieren voorkomen en niet in 

de binnendijkse wateren. Een aantal van deze soorten komt (incidenteel) voor in het Steurgat (DLG, 2010c; 

2010f; 2010g; 2010h; 2010i). Aanwezigheid van deze vissoorten in de Bruine Kil is uitgesloten. 

 

Bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper 

De bittervoorn is een vis van stilstaande of langzaam stromend, helder, relatief ondiep water met een rijke 

onderwatervegetatie en doorgaans een niet al te weke bodem. Bij vergelijkbare omstandigheden kan de 

soort ook in de oeverzone van dieper water voorkomen. 

Het leefgebied van grote modderkruiper bestaat uit ondiep, stilstaand of langzaam stromend water en ook 

vergevorderde verlandingsstadia en overstromingsvlaktes. De bodem van het water bestaat uit een dikke 

modderlaag met een rijke begroeiing. De kleine modderkruiper komt eveneens voor in stilstaande en 

langzaam stromende wateren maar heeft meer dan de grote modderkruiper een voorkeur voor harde en 

zandige bodems (Ministerie van LNV, 2008). Het is bekend dat deze vissoorten in de Biesboschkreken en 

polders voorkomen (DLG, 2010b; 2010d; 2010e; ARCADIS, 2012a). Aanwezigheid van deze soorten in of 

rond het plangebied is niet uit te sluiten. 
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Meervleermuis 

De meervleermuizen foerageren boven grotere open wateren en oevers van plassen, meren, kanalen, 

rivieren en vaarten, waarbij beschutting van oevervegetaties wenselijk is. In open gebieden is beschutting 

van bossen en struwelen belangrijk. Foerageergebieden liggen tot op 10 – 20 km van de verblijfplaats. 

Vliegroutes over land volgen lijnvormige landschapselementen als heggen, houtwallen, lanen en tuinen, 

maar voor grotere afstanden hebben vooral watergangen de voorkeur als vliegroute (Ministerie van LNV, 

2008). De Biesbosch is aangewezen als leefgebied voor de meervleermuis. De watergangen en plassen zijn 

foerageergebied. Het is bekend dat rond de Biesbosch verschillende verblijfplaatsen liggen (Ministerie van 

EZ, 2013a). De bossen langs de kreken vormen wel geschikte vliegroutes voor meervleermuizen. Verder 

liggen in het plangebied geen foerageergebied voor de meervleermuis. Aanwezigheid van verblijfplaatsen 

in de boerderij aan de Grotewaardweg is uitgesloten (ARCADIS, 2012b). De aanwezigheid van trekkende 

of foeragerende meervleermuizen in het plangebied is niet uitgesloten, de aanwezigheid van 

verblijfplaatsen in het plangebied is wel uitgesloten. 

 

Bever 

Bevers hebben water nodig met een minimale diepte van 50 cm en houtachtige gewassen voor voedsel 

(Broekhuizen et al., 1992). In de Biesbosch komen bevers voor. Het is bekend dat buitendijks in het 

Steurgat en binnendijks langs de Bakkerskil beverburchten liggen (ten westen van het plangebied), langs 

de Bruine Kil liggen geen beverburchten (ARCADIS, 2012a). De Bruine Kil maakt deel uit van een 

wandelroute en langs het water liggen schouwpaden die door recreanten worden gebruikt (zie Afbeelding 

5). De Bruine Kil nabij het plangebied vormt ook geen geschikt leefgebied voor de bever, vanwege de 

(hoewel beperkte) verstoring door wandelaars (mogelijk met honden). Aanwezigheid van de bever in en 

rond het plangebied is uitgesloten. 

 

Noordse woelmuis 

Waarnemingen van de noordse woelmuis zijn niet bekend in het plangebied (DLG, 2010a). De noordse 

woelmuis leeft in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten. De noordse woelmuis houdt alleen 

stand houden in zeer natte en incidenteel overstroomde riet- en ruigtevegetaties omdat hij daar de 

concurrentiestrijd met veldmuis en aardmuis niet hoeft aan te gaan (Ministerie van LNV, 2008). De 

veldmuis en aardmuis zijn algemeen voorkomende soorten (website zoogdiervereniging). Langs de Bruine 

Kil, nabij het plangebied, zijn de omstandigheden niet geschikt voor deze soort. De aanwezigheid van de 

noordse woelmuis is uitgesloten door het ontbreken van geïsoleerde, moerassige omstandigheden. 

 

Tonghaarmuts 

Tonghaarmuts is een mos dat in Nederland voornamelijk voorkomt in jonge wilgenbossen langs de 

rivieren. Bomen waar de soort op is aangetroffen zijn schietwilg, katwilg, populier, vlier en zomereik. Het 

is belangrijk dat de groeiplaatsen van deze soort niet te snel uitdrogen. Vooral horizontale takken en 

schuine boomstammen en noord- en oostranden van bossen vormen de ideale groeiplaats voor deze soort 

(Ministerie van LNV, 2008). Langs de Bruine Kil liggen bosstroken. Deze bosstroken staan voornamelijk 

uit essen. In het bos zijn relatief weinig horizontale stammen en takken aanwezig. Vanwege het open en 

niet-moerassige karakter van het bos, ontbreken geschikte groeiplaatsen voor tonghaarmuts. 

Groeiplaatsen van het mos zijn ook alleen maar bekend in de buitendijkse delen van de Biesbosch (DLG, 

2010j). Aanwezigheid van deze soort is binnen en in de omgeving van het plangebied uitgesloten. 

 

Vogelrichtlijnsoorten 

Broedvogels 

Uit de voortoets en aanvullende veldbezoeken die hebben plaatsgevonden blijkt dat in het gebied waar 

kreekherstel plaatsvindt, geen kwalificerende broedvogels voorkomen (ARCADIS, 2011; 2012b).  
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De bruine kiekendief is een soort die niet in of rond het plangebied broedt, maar wel in de buitendijkse 

delen van het Natura 2000-gebied (ARCADIS, 2012a), maar wel binnendijks en dus ook in het plangebied 

foerageert. 

 

Niet-broedvogels 

Tabel 2 geeft een overzicht van de kwalificerende niet-broedvogels die in de Biesbosch en omgeving 

voorkomen. 

Tabel 2: Seizoensgemiddelden van de Biesbosch en omgeving. -: soort is niet aanwezig; 0: soort is wel aanwezig, maar in 

geringe aantallen, gemiddelde is daarom 0; Bron: De Boer, 2010, zie ARCADIS, 2012a. 1 duikeenden (DLG, 2010k); 2 

reigerachtigen (DLG, 2010n) ; 3 steltlopers (DLG, 2010p); 4 zwanen en ganzen (DLG, 2010q); 5 zwemeenden (DLG, 2010r) 

Code Vogelrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling Biesbosch Polders oost van Biesbosch 

A005 Fuut 450 310 0 

A017 Aalscholver2 330 194 1 

A027 Grote zilverreiger2 Gem. 10 / max. 60 10 1 

A034 Lepelaar2 10 4 - 

A037 Kleine zwaan4 10 6 5 

A041 Kolgans4 Gem. 1800 / max. 34200 651 421 

A043 Grauwe gans4 2300 1442 281 

A045 Brandgans4 Gem. 870 / max. 4900 74 1 

A050 Smient5 3300 653 - 

A051 Krakeend5 1300 595 0 

A052 Wintertaling5 1100 693 0 

A053 Wilde eend5 4000 1268 3 

A054 Pijlstaart1 70 74 - 

A056 Slobeend5 270 213 2 

A059 Tafeleend1 130 97 - 

A061 Kuifeend1 3800 3337 2 

A068 Nonnetje1 20 9 - 

A070 Grote zaagbek1 30 15 0 

A075 Zeearend Max. 2 - - 

A094 Visarend Max. 6 - - 

A125 Meerkoet 3100 1613 2 

A156 Grutto3 60 3 - 

n.v.t. Wilde zwaan n.v.t. 0 - 

n.v.t. Blauwe kiekendief n.v.t. - - 

n.v.t. Smelleken n.v.t. - - 

n.v.t. Slechtvalk n.v.t. - - 

n.v.t. Kluut n.v.t. 0 - 

n.v.t. Goudplevier n.v.t. - - 

n.v.t. Kemphaan n.v.t. 0 - 

n.v.t. Bosruiter n.v.t. 0 - 

n.v.t. Bosuil n.v.t. - - 

n.v.t. Velduil n.v.t. - - 

n.v.t. Zwarte wouw n.v.t. - - 

n.v.t. Rode wouw n.v.t. - - 
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De Biesbosch is aangewezen voor een groot aantal niet-broedvogels. Dit Natura 2000-gebied vormt voor 

verschillende vogelsoorten een gebied om te rusten, te slapen, te foerageren of anderszins te verblijven. Uit 

de gegevens (zie ARCADIS, 2012a) voor niet-broedvogels blijkt dat de polders ten oosten van de Biesbosch 

een geringe functie hebben voor vogels waarvoor instandhoudingdoelstellingen gelden. Duikeenden en 

zwemeenden komen niet voor in de polder of aanliggende kreken, wel in het Steurgat (DLG, 2010k; 

2010r). De fuut, de meerkoet en reigerachtigen zijn wel waargenomen in het Steurgat, maar niet in de 

Bruine Kil (DLG, 2010l; 2010m; 2010n). De zeearend is in 2007 niet waargenomen en de visarend in kleine 

aantallen in de buitendijkse delen van de Biesbosch (DLG, 2010o). Leefgebieden voor beide soorten zijn 

uitgestrekte moerasgebieden, de kreken voldoen niet aan de eisen voor deze soorten. Zwanen en ganzen 

komen in het Natura 2000-gebied vooral voor in de verschillende graslanden en wateren. De aantallen zijn 

vooral hoog in de graslanden ten oosten van Dordrecht (DLG, 2010q). Ook in de Noordwaard (buiten 

Natura 2000) kwamen in 2007 nog veel ganzen voor. In de polders ten oosten van de Biesbosch komen de 

kolgans en grauwe gans voor in aanzienlijk aantallen. De kreken hebben echter voor deze soorten geen 

functie. Kwalificerende niet-broedvogels zijn slechts incidenteel in het plangebied voor kreekherstel te 

verwachten. 

5.2.2 LOEVESTEIN, POMPVELD & KORNSCHE BOEZEM 

Habitattypen 

Habitattypen komen alleen in Loevestein voor. Op de depositiekaarten in Bijlage 5 zijn de habitattypen 

weergegeven. Pompveld en Kornsche Boezem vormen alleen het leefgebied voor Habitatrichtlijnsoorten. 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Bittervoorn 

De bittervoorn komt verspreid voor in het westelijke rivierengebied. Recente gegevens over de 

verspreiding zijn niet beschikbaar, maar het is bekend dat in Pompveld een grote populatie voorkomt 

(Ministerie van EZ, 2013a).  

Van de grote modderkruiper is bekend dat deze voorkomt in zowel Loevestein, Pompveld als Kornsche 

Boezem. Gezien het algemene voorkomen van de kleine modderkruiper, wordt aangenomen dat deze 

soort ook in de drie deelgebieden voorkomt (Ministerie van LNV, 2008e). 

 

Kamsalamander 

Leefgebieden van de kamsalamander bevinden zich alleen in Loevestein (Willems, 2011). Afbeelding 5 

geeft aan waar de soort voorkomt. Het gebied dat in de afbeelding is aangewezen als kerngebied vormt 

het primaire leefgebied binnen dit Natura 2000-gebied. In de andere gekleurde gebieden is de soort 

incidenteel waargenomen. 
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Afbeelding 5: Verspreiding van de kamsalamander (kaartje afkomstig uit Willems, 2011).  

Het gekleurde gebied is het leefgebied, het gearceerde deel vormt het kerngebied van de populatie 

5.3 SAMENVATTING 

Tabel 3 geeft een samenvatting van de trechtering die heeft plaatsgevonden in dit hoofdstuk. In de tabel is 

weergegeven welk onderdeel leidt tot welk effect en welke relevante kwalificerende natuurwaarden 

aanwezig zijn binnen de reikwijdte van het effect. 

Tabel 3: Samenvatting van de trechtering die heeft plaatsgevonden in dit hoofdstuk 

Onderdeel Effecten Relevante kwalficerende natuurwaarden Aanwezig binnen 

de reikwijdte van 

het effect 

Kreekherstel 

Ruimtebeslag en 

verstoring 

Habitattypen Nee 

Bittervoorn, grote modderkruiper, kleine 

modderkruiper, meervleermuis 
Ja 

Overige Habitatrichtlijnsoorten Nee 

Vogelrichtlijnsoorten Nee 

Verandering van de 

kwaliteit van 

leefgebieden 

Soorten die profiteren van kreekherstel Niet relevant 

RBT 

Verlichting Meervleermuis Ja 

Verandering 

stikstofdepositie 

Biesbosch 

Habitattypen Ja 

Bruine kiekendief Ja 

Bittervoorn Ja 

Loevestein, 

Pompveld & 

Kornsche Boezem 

Habitattypen Ja 

Bittervoorn Ja 

Kamsalamander Ja 
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6 Effectbeoordeling en toetsing 

6.1 INLEIDING 

Voor die natuurwaarden en effecten waarvan in hoofdstuk 5 is weergegeven dat deze relevant zijn, is in 

dit hoofdstuk aan de hand van het beoordelingskader in hoofdstuk 3 beschreven of significante effecten 

voorzien zijn. Dit is gedaan per voorzien effect. 

6.2 RUIMTEBESLAG EN VERSTORING 

Bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper 

De waarde van het Natura 2000-gebied ter hoogte van het plangebied is beperkt. De kreek en 

aangrenzende bossen sluiten niet goed aan bij het zoete intergetijdengebied van de Biesbosch waar water 

een grote rol speelt. De bossen liggen aanzienlijk hoger dan de laaggelegen, grotendeels gekanaliseerde 

kreek. Als gevolg zijn weinig kwalificerende soorten te verwachten. Mogelijk dat de kreek het leefgebied 

vormt voor kwalificerende vissoorten en foerageergebied voor kwalificerende vogelsoorten. Het is 

mogelijk dat voor deze soorten ruimtebeslag en verstoring aan de orde zijn. 

 

De werkzaamheden worden grotendeels buiten bestaande wateren uitgevoerd. De kreek is niet meer 

aanwezig en wordt nieuw uitgegraven voordat deze op bestaande wateren aangesloten wordt. Vissen zijn 

mogelijk alleen aanwezig in de bestaande wateren. Verstoring en ruimtebeslag zijn zeer beperkt, omdat 

alleen bij aansluiting van de wateren en over beperkte lengtes aanpassingen worden gemaakt. Indien 

vissen deze werkzaamheden als verstorend ervaren, bestaat nog de mogelijkheid om de werkzaamheden 

te ontvluchten. Het negatieve effect is beperkt en derhalve niet significant. 

 

Meervleermuis 

De meervleermuis verblijft niet in het plangebied van kreekherstel. In de huidige situatie wordt het 

plangebied als vliegroute gebruikt. Deze functie blijft behouden, ook voor de duur van de 

werkzaamheden, omdat voldoende bossen en bomen behouden blijven om de huidige functie als 

vliegroute. Negatieve effecten en dus ook significante effecten zijn uitgesloten. 

6.3 VERANDERING KWALITEIT LEEFGEBIEDEN 

Het kreekherstel leidt tot een verandering van de kwaliteit van de leefgebieden van aanwezig soorten. De 

aanwezigheid van en functie voor kwalificerende soorten is beperkt. Na kreekherstel ontstaat een meer 

afwisselende en moerassige omgeving, waarin bossen meer in contact staan met water. Dit leidt bezien 

vanuit de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Biesbosch tot een meer gunstige 

situatie. De Biesbosch is een zoetwaterintergetijdengebied waar de invloed van het water belangrijk is. 

Door kreekherstel sluit de kreek beter aan bij de aard van het gebied. Dit leidt tot de volgende effecten: 
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§ In de huidige situatie komen geen habitattypen voor. De nieuwe situatie is gunstiger voor de 

ontwikkeling van habitattypen. In het bijzonder habitattype Zachthoutooibossen [H91E0A] kan zich 

ontwikkelen. 

§ Voor Habitatrichtlijnsoorten betekent het kreekherstel het volgende: 

− voor vissen van de buitendijkse gebieden heeft kreekherstel geen gevolgen; 

− bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper profiteren wel van de nieuwe kreek. De 

huidige wateren breiden uit. De meer moerassige en ondiepe omstandigheden bieden 

voortplantings- en foerageermogelijkheden; 

− de meervleermuis gebruikt wateren om te foerageren. In de huidige situatie is het mogelijk dat de 

meervleermuis alleen de bossen langs de oude kreek gebruikt als vliegroute, water ontbreekt 

grotendeels. Deze functie blijft behouden en daarnaast wordt water gecreëerd, hetgeen ook 

foerageermogelijkheden geeft voor deze soort; 

− de duidelijke scheiding van water en bos die in de huidige situatie aanwezig is, verdwijnt 

grotendeels. Water en bos komen meer met elkaar in verbinding te staan. Hierdoor verbetert de 

situatie voor de bever aanzienlijk. Op termijn is niet uitgesloten dat deze soort zich vestigt ter 

hoogte van de nieuwe kreek; 

− hoewel de meer moerassige omstandigheden gunstig zijn voor de Noordse woelmuis is niet 

voorzien dat de soort zich vestigt. Dit heeft te maken met de beperkte mogelijkheden voor migratie; 

− tonghaarmuts komt alleen in buitendijkse delen voor. Hoewel de potentie voor deze soort verbetert 

is vestiging vooralsnog niet voorzien. 

§ Voor broedvogels ontstaan mogelijkheden om te broeden. Dit geldt in het bijzonder voor de 

moerasvogels. Daar waar de mogelijkheden voor deze vogels in de huidige situatie niet aanwezig zijn, 

biedt de nieuwe kreek deze mogelijkheden wel. 

§ Voor niet-broedvogels die foerageren of verblijven in moerassen verbetert de situatie aanzienlijk door 

kreekherstel. Daar waar de mogelijkheden in de huidige situatie niet aanwezig zijn, biedt de nieuwe 

kreek deze mogelijkheden wel.  

 

Kreekherstel leidt tot een aanzienlijk positief effect. Significant negatieve effecten zijn uitgesloten. 

6.4 VERLICHTING 

In de voortoets is aangegeven dat verlichting mogelijk een effect kan hebben op de meervleermuis, mits 

dit niet goed ingepast wordt in het plan. Uit de uitgangspunten (§ 2.3) blijkt dat voor vleermuizen 

inpassing plaatsvindt. Wanneer naar het ontwerp wordt gekeken, dan is duidelijk dat verschillende 

maatregelen zijn genomen om uitstraling van verlichting naar de kreek te voorkomen. De bedrijven zijn 

naar binnen toe gepositioneerd en het bedrijventerrein is grotendeels omringd met bomen die ook licht 

afvangen, zie Afbeelding 6. Verder ligt het water van de Bruine Kil, ook na kreekherstel, bezien vanuit het 

RBT achter de bomen en het bos dat langs de kreek loopt. Verder is voorzien in een doorgaande bomenrij 

langs de west en noordkant van het bedrijventerrein. Hierdoor ontstaat een nieuwe vliegroute voor 

vleermuizen tussen de kreken en de bebouwde kom van Werkendam. Dit is een positief effect. Negatieve 

effecten op de meervleermuis zijn uitgesloten, daarmee zijn significante effecten ook uitgesloten. 
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Afbeelding 6: Nieuwe ontwerp RBT met aanwezigheid van de huidige vliegroute voor vleermuizen (paarse pijl), 

nieuwe vliegroute (blauw) en verlichtingsbronnen (oranje zonnen). De verlichtingsbronnen voor fase 2 zijn minder 

duidelijk weergegeven, omdat deze ontwikkeling niet in het bestemmingsplan is opgenomen 

6.5 STIKSTOFDEPOSITIE 

6.5.1 BIESBOSCH 

Habitattypen 

Er zijn twee vergelijkingen gemaakt van de stikstofdepositie: een vergelijking van de huidige situatie 

(2012) met de plansituatie in 2024 en 2034 en een vergelijking van de autonome situatie met de plansituatie 

in 2024 en 2034. De vergelijking met de autonome situatie is gemaakt om het steeds schoner worden van 

verkeer uit het effect te halen. Dit positieve effect is niet toe te schrijven aan het RBT en om de effecten van 

RBT sec te kunnen onderscheiden3, is het noodzakelijk om dit effect uit te filteren. Dit wordt gedaan door 

het vergelijken met de autonome ontwikkeling, zie voor een meer uitgebreide uitleg Bijlage 6. 

 

Uit beide vergelijkingen blijkt dat voor vrijwel het hele Natura 2000-gebied Biesbosch een toename van de 

stikstofdepositie is voorzien boven de vergunningsplichtige waarde van 0,1 mol N/(ha×jr). In Bijlage 5 zijn 

de kaarten gegeven van de veranderingen van de stikstofdepositie. Overbelast betekent dat de 

achtergronddepositie de kritische depositiewaarde (Van Dobben et al., 2012) overschrijdt. De 

achtergronddepositie neemt af, waardoor er verschillen te zien zijn in overschrijdingen in 2024 en 2034. 

Voor 2024 en  2034 zijn de achtergronddeposities van respectievelijk 2020 en 2030 gebruikt. Omdat de 

                                                                 

3 De vergelijking met de autonome ontwikkeling is gemaakt om het effect van het plan goed in beeld te brengen zonder 

dat een verrekening met een autonome daling van verkeer wordt meegenomen. De vergelijking met de autonome 

ontwikkeling is te zien als een worst case-benadering waarbij sec het effect van het plan is bepaald. Zie voor een meer 

uitgebreide uitleg Bijlage 6. 
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achtergronddepositie in 2020 en 2030 hoger ligt dan respectievelijk 2024 en 2034, is het gebruik van deze 

achtergronddepositie te zien als een worst case: de situatie wordt “erger” voorgesteld dan deze 

daadwerkelijk is. 
 

Tabel 4: Gemiddelde veranderingen van de stikstofdepositie (in mol N/(ha×jr)) op de habitattypen in de Biesbosch 

Habitattype KDW (mol 

N/(ha×jr)): 

overschrijding? 

Oppervlakte 

(ha) 

Min Max Gem Overschrijding 

KDW? 

Oppervlakte Min Max Gem 

 Plansituatie 2024 – Huidige situatie Plansituatie 2034- Huidige situatie 

H3260B >2400: nee 10,4 -0,6 0,7 0,2 nee 10,4 0,3 1,9 0,8 

H3270 >2400: nee 1,8 0,0 0,7 0,4 nee 1,8 0,6 2,7 1,6 

H6120 
1286: ja 10,0 1,1 1,6 1,5 

nee 10,7 1,7 4,7 4,0 
1286: nee 0,7 0,4 1,1 0,8 

H6430A >2400: nee 2,8 0,1 0,5 0,3 nee 2,8 0,4 1,7 1,0 

H6430B >2400: nee 5,7 0,0 0,5 0,3 nee 5,7 0,4 1,6 0,8 

H6510A 
1429: ja 0,1 1,2 1,2 1,2 ja 0,1 3,8 3,8 3,8 

1429: nee 89,0 0,0 1,6 0,7 nee 89,0 0,7 4,7 2,7 

H6510B 1571: nee 40,9 0,0 1,2 0,2 nee 40,9 0,5 3,9 1,1 

H91E0A 2429: nee 1260,0 -7,8 42,4 0,3 nee 1260,0 -8,0 181,8 1,1 

H91E0B 2000: nee 3,1 0,4 27,6 6,8 nee 3,1 1,2 136,1 25,7 

 Plansituatie 2024 – Autonome ontwikkeling 2024 Plansituatie 2034 – Autonome ontwikkeling 2034 

H3260B >2400: nee 10,4 0,2 1,1 0,4 nee 10,4 0,4 2,5 1,1 

H3270 >2400: nee 1,8 0,5 1,7 0,9 nee 1,8 1,2 3,9 2,2 

H6120 
1286: ja 10,0 2,1 2,7 2,6 

nee 10,7 2,3 6,1 5,2 
1286: nee 0,7 1,0 2,1 1,6 

H6430A >2400: nee 2,8 0,2 0,8 0,5 nee 2,8 0,5 1,9 1,2 

H6430B >2400: nee 5,7 0,2 0,7 0,4 nee 5,7 0,5 1,9 1,0 

H6510A 
1429: ja 0,1 2,1 2,1 2,1 ja 0,1 4,8 4,8 4,8 

1429: nee 89,0 0,6 2,7 1,6 nee 89,0 1,3 6,1 3,6 

H6510B 1571: nee 40,9 0,5 2,3 0,8 nee 40,9 1,1 5,2 1,9 

H91E0A 2429: nee 1260,0 0,1 44,0 0,5 nee 1260,0 0,4 183,6 1,3 

H91E0B 2000: nee 3,1 0,6 29,3 7,9 nee 3,1 1,4 138,1 27,0 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voor slechts twee habitattypen sprake is van een voor stikstof  

overbelaste situatie. Het gaat hierbij om de habitattypen Stroomdalgraslanden [H6120] en Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (Glanshaver) [H6510]. In 2030 is de achtergronddepositie zo ver gedaald dat voor 

de eerste geen overschrijding meer is voorzien. Als gevolg van RBT is wel voorzien in een toename van de 

stikstofdepositie, niet alleen in vergelijking met de huidige situatie, maar ook in vergelijking met de 

autonome ontwikkeling. Hoewel de stikstofdepositie toeneemt, ook in overbelaste situaties, zijn effecten 

op habitattypen niet te verwachten:  

§ Het gaat om geringe hoeveelheden, in vergelijking met de autonome bijdrage leidt het project tot een 

verhoging van minder dan 3 mol N/(ha×jr). In vergelijking met de achtergronddepositie is dit een 

verwaarloosbaar kleine verandering:  de achtergronddepositie ligt in delen van het gebied hoger dan 

1429 mol N/(ha×jr) en de meteorologische fluctuatie kan tussen de 5 en 10 % liggen (RIVM, 2013). 

Binnen deze fluctuatie valt 3 mol N als gevolg van de ontwikkeling van alleen het RBT weg. Het is 

daarbij wel belangrijk om te bezien of in het gebied nog andere ontwikkelingen zijn voorzien die van 

invloed kunnen zijn op de stikstofdepositie. In paragraaf 6.6 ‘Cumulatie’ wordt hierop nader ingegaan. 
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§ De gevoelige habitattypen liggen buitendijks. Buitendijks is rivierdynamiek bepalend en niet de 

depositie van stikstof uit de lucht. Het grootste deel van deze gebieden staan onder directe invloed van 

de rivier en komen jaarlijks onder water te staan. In het riviersysteem leiden geringe toenames van de 

stikstofdepositie niet tot effecten. Het gaat hier om dynamische, voedselrijke systemen die bovendien 

onder invloed staan van voedselrijk rivierwater. De aanvoer van stikstof uit de rivier is hoog: 2,14 mg 

N/l (in de Nieuwe Waterweg bij Maassluis, website Compendium voor de Leefomgeving), per seconde 

stroomt gemiddeld 1.500 m3 water door de Waal, dus per seconde voert het in de Waal 3,21 kg N aan. 

De geringe toename die neerslaat uit de lucht is verwaarloosbaar bij deze hoeveelheden. In 

vergelijking: 1 mol stikstof staat gelijk aan 7 gram. 

§ Vooral de habitattypen van graslanden zijn voor het voortbestaan afhankelijk van begrazing en/of 

maaibeheer. Begrazing en maaibeheer zijn voor instandhouding van de habitattypen periodiek 

noodzakelijk. Bovendien zijn Stroomdalgraslanden ook afhankelijk van de afzetting van kalkrijk zand 

die ook de verzurende effecten van de depositie bufferen (Ministerie van LNV, 2008c; 2008d). Bij deze 

vormen van beheer vindt afvoer van organisch materiaal en dus van stikstof plaats. Ter illustratie: Bij 

jaarrond begrazen kan op deze manier 25 kg N/(ha×jr) gereduceerd worden , ofwel 1786 mol N/(ha×jr) 

(Bokdam, 2003). Bij een maaibeheer van glanshaverhooilanden van één maaibeurt per jaar kan tussen 

de 14 en 87 kg N/ha, ofwel tussen 1000 en 6214 mol N/ha, afgevoerd worden (Dorland et al., 2012). 

Zonder beheer verruigen deze habitattypen uiteindelijk en verdwijnen. De toename van 

stikstofdepositie is voor het systeem dusdanig klein, dat intensivering van beheer als gevolg van de 

toename niet aan de orde is. De toename leidt niet tot een merkbare ecologische verandering van de 

vegetatie, als toenemende snelheid van verruiging, in vergelijking met de huidige situatie of autonome 

ontwikkeling. 

 

Bruine kiekendief 

De bruine kiekendief broedt buitendijks en foerageert buiten- en binnendijks. Vermesting leidt mogelijk 

tot verruiging van moerasgebieden en dat is nadelig voor deze soort. Binnendijks is dit niet aan de orde, 

omdat het hier meer om landbouwgebieden gaat waar gefoerageerd wordt: deze verruigen niet.  

Een toename van verruiging is buitendijks ook niet voorzien. Verruiging is aan de orde wanneer 

voedingsstoffen toenemen en hierdoor grotere algemeen voorkomende planten, kleinere minder 

voorkomende planten overwoekeren. In het riviersysteem leiden geringe toenames van de 

stikstofdepositie uit de lucht niet tot effecten, zie de vorige paragraaf. Het gaat hier om dynamische, 

voedselrijke systemen die buitendijks bovendien onder de rechtstreekse invloed staan van voedselrijk 

rivierwater. De verandering van de stikstof door RBT is niet voldoende om te leiden tot een mate van 

verruiging waar de bruine kiekendief hinder van ondervindt. Negatieve effecten op deze soort zijn 

uitgesloten, significante effecten zijn daarmee ook uitgesloten.  

 

Bittervoorn 

De bittervoorn is een soort die binnendijks in de polders en de Biesboschkreken voorkomt. Als gevolg van 

de landbouw spoelt stikstof uit in het water. De depositie uit de lucht is vergeleken hiermee 

verwaarloosbaar. Negatieve effecten als gevolg van stikstof uit de lucht zijn uitgesloten, significante 

effecten zijn daarmee ook uitgesloten. 

6.5.2 LOEVESTEIN, POMPVELD & KORNSCHE BOEZEM 

Habitattypen 

Net zoals voor de Biesbosch zijn er twee vergelijkingen gemaakt van de stikstofdepositie: een vergelijking 

van de huidige situatie (2012) met de plansituatie in 2024 en 2034 en een vergelijking van de autonome 

situatie met de plansituatie in 2024 en 2034., zie § 6.5.1. Uit beide situaties blijkt dat voor vrijwel het hele 

Natura 2000-gebied Pompveld & Kornsche Boezem een toename van de stikstofdepositie is voorzien 
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boven de vergunningsplichtige waarde van 0,1 mol N/(ha×jr). In Bijlage 5 zijn de kaarten gegeven van de 

veranderingen van de stikstofdepositie. Overbelast betekent dat de achtergronddepositie de kritische 

depositiewaarde (Van Dobben et al., 2012) overschrijdt. De achtergronddepositie neemt af, waardoor er 

verschillen te zien zijn in overschrijdingen in 2024 en 2034. Hiervoor zijn de achtergronddeposities van 

respectievelijk 2020 en 2030 gebruikt. Omdat de achtergronddepositie in 2020 en 2030 hoger ligt dan 

respectievelijk 2024 en 2034, is het gebruik van deze achtergronddeposities te zien als een worst case: de 

situatie wordt “erger” voorgesteld dan deze daadwerkelijk is. 

 

Tabel 5: Gemiddelde veranderingen van de stikstofdepositie (in mol N/(ha×jr)) op de habitattypen in Loevestein, 

Pompveld & Kornsche Boezem 

Habitattype KDW (mol 

N/(ha×jr)): 

overschrijding? 

Oppervlakte 

(ha) 

Min Max Gem Overschrijding 

KDW? 

Oppervlakte Min Max Max 

 Plansituatie 2024 – Huidige situatie Plansituatie 2034- Huidige situatie 

H3150 2143: nee 2,7 0,2 0,4 0,3 nee 2,7 0,7 1,3 0,8 

H3270 >2400: nee 1,4 0,3 0,3 0,3 nee 1,4 0,9 1,0 1,0 

H6120 
1286: ja 2,5 0,3 0,3 0,3 ja 1,6 0,8 1,0 0,9 

1286: nee 1,0 0,3 0,5 0,5 nee 1,9 0,8 1,5 1,1 

H6430A >2400: nee 3,4 0,2 0,5 0,4 nee 3,4 0,7 1,4 1,1 

H6510A 
1429: ja 2,1 0,3 0,3 0,3 ja 2,1 0,9 1,0 1,0 

1429: nee 44,4 0,2 0,5 0,3 nee 44,4 0,7 1,5 1,0 

H91E0A 2429: nee 20,8 0,2 0,5 0,3 nee 20,8 0,7 1,5 1,0 

 Plansituatie 2024 – Autonome ontwikkeling 2024 Plansituatie 2034 – Autonome ontwikkeling 2034 

H3150 2143: nee 2,7 0,3 0,6 0,4 nee 2,7 0,8 1,5 1,0 

H3270 >2400: nee 1,4 0,5 0,5 0,5 nee 1,4 1,1 1,2 1,1 

H6120 
1286: ja 2,5 0,4 0,5 0,4 ja 2,5 0,9 1,2 1,0 

1286: nee 1,0 0,5 0,7 0,6 nee 1,0 1,2 1,7 1,5 

H6430A >2400: nee 3,4 0,4 0,7 0,5 nee 3,4 0,8 1,6 1,3 

H6510A 
1429: ja 2,1 0,5 0,5 0,5 ja 2,1 1,1 1,2 1,1 

1429: nee 44,4 0,3 0,7 0,5 nee 44,4 0,8 1,7 1,1 

H91E0A 2429: nee 20,8 0,3 0,7 0,5 nee 20,8 0,8 1,7 1,1 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voor slechts twee habitattypen sprake is van een overbelaste situatie. 

Het gaat hierbij om de habitattypen Stroomdalgraslanden [H6120] en Glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (Glanshaver) [H6510]. Als gevolg van RBT is wel voorzien in een toename van de 

stikstofdepositie, niet alleen in vergelijking met de huidige situatie, maar ook in vergelijking met de 

autonome ontwikkeling4. Hoewel de stikstofdepositie toeneemt, ook in overbelaste situaties, zijn effecten 

op habitattypen niet te verwachten. Het gaat om dezelfde habitattypen als in de Biesbosch: het zijn 

habitattypen die onder de invloed van de rivier staan en de habitattypen zijn afhankelijk van beheer 

waarbij een veelvoud van stikstof die mogelijk meer neervalt wordt afgevoerd (zie § 6.5.1). Bovendien gaat 

het om tienden om molen die wegvallen in vergelijking met de achtergronddepositie die voor delen dan 

het gebied hoger is dan 1429 mol N/(ha×jr) of de meteorologische fluctuatie van 5 tot 10 % van de 

achtergronddepositie (RIVM, 2013). 

 

  

                                                                 

4 De vergelijking met de autonome ontwikkeling is gemaakt om het effect van het plan goed in beeld te brengen zonder 

dat een verrekening met een autonome daling van verkeer wordt meegenomen. De vergelijking met de autonome 

ontwikkeling is te zien als een worst case-benadering waarbij sec het effect van het plan is bepaald. Zie voor een meer 

uitgebreide uitleg Bijlage 6. 
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Habitatrichtlijnsoorten 

Bittervoorn 

De bittervoorn is een vissoort die voorkomt in de geïsoleerde wateren binnen het Natura 2000-gebied. 

Voorzien is dat de depositie van stikstof licht toeneemt. Poelen en sloten vormen geschikte leefgebieden 

voor deze soorten. Deze soorten komen voor in sloten in landbouwgebieden waar bemesting plaatsvindt. 

De beperkte toename van de stikstofdepositie leidt niet tot een verandering van de voedselrijke 

leefgebieden van deze soorten. Negatieve effecten zijn uitgesloten, daarmee zijn significante effecten ook 

uitgesloten. 

 

Kamsalamander 

De kamsalamander komt binnendijks en buitendijks voor, maar het kerngebied ligt binnendijks. De soort 

komt voor in voedselrijke wateren (Ministerie van LNV, 2008). De geringe toename van de 

stikstofdepositie in de lucht heeft geen merkbare invloed op de leefgebieden: negatieve effecten zijn 

uitgesloten, daarmee zijn significante effecten ook uitgesloten. 

6.6 CUMULATIE 

Conform artikel 6 van de Habitatrichtlijn dienen de mogelijke effecten op de kwalificerende waarden ook 

te worden beschouwd in combinatie met effecten van andere ingrepen. De ‘cumulatie-eis’ is ook in de 

Natuurbeschermingswet 1998 verankerd. Projecten die als gevolg hebben een toename van stikstof, dienen 

gecumuleerd te worden met dit project. Er is niet voorzien in andere projecten die leiden tot een toename 

van verstoring en verlichting. Stikstofdepositie leidt mogelijk wel tot cumulatie van effecten. 

 

Biesbosch 

In de voortoets (ARCADIS, 2011) zijn al projecten omschreven die mogelijk leiden tot cumulatie. Over 

deze relevante projecten is het volgende bekend: 

§ De huidige provinciale weg tussen Hank en Dussen (N283) wordt gereconstrueerd om de 

verkeersveiligheid te vergroten (website reconstructie N283). Effecten op de Biesbosch zijn niet 

voorzien.  

§ Rijkswaterstaat voorziet in een verbreding van de A27. Globaal zijn berekeningen uitgevoerd en de 

waarden liggen binnen de wettelijke normen (website Rijkswaterstaat verbreding A27).  

§ Er zijn geen vergunningen gevonden voor plannen of projecten die leiden tot een toename van de 

stikstofdepositie uit 2013. Van eerdere initiatieven wordt uitgegaan dat deze zijn opgenomen in de 

berekeningen van de achtergronddepositie. 

Er is geen sprake van cumulatie van effecten voor het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 

§ Voorzien is in een herinrichting Munnikenland (zie voor meer informatie Willems, 2011). De toename 

van recreatie leidt maximaal tot een toename van 0,5 mol N/(ha×jr). In dit rapport is echter het 

volgende aangegeven: “De voornaamste sturingsfactoren voor de twee habitattypen zijn dynamiek 

door beheer en inundatie. Stikstof speelt een ondergeschikte rol en kan door normale 

standplaatsdynamiek en beheer worden opgevangen”, zie ook § 5.2. 

§ De provincie Gelderland heeft gegevens aangeleverd over de veranderingen in de stikstofdepositie als 

gevolg van agrarische bedrijfsvoering. Cumulatief is voorzien in een toename van 0,95 mol N/(ha×jr) 

voor Stroomdalgraslanden [H6120] in Loevestein. Voor Zachthoutooibossen is voorzien in een 

toename van 1,00 mol N/(ha×jr) als gevolg van de agrarische bedrijfsvoering, maar hiermee wordt de 

kritische depositiewaarde nog steeds niet overschreden. Voor andere habitattypen in het Natura 2000-

gebied is geen toename van de stikstofdepositie voorzien als gevolg van agrarische bedrijfsvoering. 
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Cumulatie van stikstof leidt tot een hogere depositie dan alleen het project zelf. Het gaat hierbij echter nog 

steeds om een geringe hoeveelheid. Voor de buitendijkse habitattypen blijft echter gelden dat stikstof niet 

de beperkende factor in dit systeem vormt. De dynamiek van de rivier en het beheer noodzakelijk voor 

behoud van de habitattypes blijven genoeg compenseren voor de lichte toename als gevolg van 

initiatieven in de omgeving. 
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7 Conclusie 

7.1 UITKOMSTEN PASSENDE BEOORDELING 

Tabel 6 geeft de uitkomsten van de Passende Beoordeling. 

 

Tabel 6: Samenvatting van de uitkomsten van de Passende Beoordeling 

Onderdeel Effecten Relevante kwalificerende 

natuurwaarden 

Effect voorzien? 

Kreekherstel 

Ruimtebeslag en 
verstoring 

Bittervoorn, grote 
modderkruiper, kleine 
modderkruiper, meervleermuis 

Ja, zeer gering negatief effect doordat 
werkzaamheden in leefgebied 
plaatsvinden. Het gaat echter om zeer 
geringe werkzaamheden bij aansluiting van 
de nieuwe kreek op de oude kreek. 
Effecten zijn beperkt en niet significant. 

Verandering van de 
kwaliteit van 
leefgebieden 

Soorten die profiteren van 
kreekherstel 

Ja, voor verschillende soorten is een 
positief effect voorzien, omdat door 
kreekherstel het plangebied beter op 
natuurlijke omstandigheden aansluit. 

RBT 

Verlichting Meervleermuis 
Nee, verlichting van het RBT is voldoende 
afgeschermd. Effecten zijn uitgesloten. 

Verandering 
stikstofdepositie 

B
ie

sb
o
sc

h
 

Habitattypen 
Nee, maar juridisch gezien is een toename 
van de stikstofdepositie in een overbelaste 
situatie problematisch. 

Bruine kiekendief 
Geen effect, verruiging is niet voorzien als 
gevolg van de verandering van 
stikstofdepositie. 

Bittervoorn 
Geen effect, soort komt al voor in 
landbouwgebied, hetgeen leidt tot stikstof 
in het water. 

L
o
e
ve

st
e
in

, 
P

o
m

p
ve

ld
 &

 

K
o
rn

sc
h
e
 B

o
e
ze

m
 

Habitattypen 
Nee, maar juridisch gezien is een toename 
van de stikstofdepositie in een overbelaste 
situatie problematisch.  

Bittervoorn 
Geen effect, soort komt al voor in 
landbouwgebied, hetgeen leidt tot stikstof 
in het water. 

Kamsalamander 
Geen effect, soort komt al voor in 
voedselrijke wateren. 

 

Het RBT voorziet niet in significante effecten op kwalificerende natuurwaarden voor omliggende Natura 

2000-gebieden. Het nemen van mitigerende maatregelen is vooralsnog niet aan de orde. Ecologisch gezien 

zijn geen effecten te verwachten. 
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7.2 VERGUNBAARHEID 

Het RBT leidt tot een toename van de stikstofdepositie in een overbelaste situatie. Voor het vervolg is het 

daarom noodzakelijk om voor de te vestigen bedrijven afzonderlijk te beoordelen of deze 

vergunningplichtig zijn. In de aanvraag van de Wabo moet de aanvrager voor het onderdeel “handelingen 

in beschermde natuurgebieden” een korte aanvullende toetsing geven. De gemeente verzoekt vervolgens 

de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven. De gemeente heeft deze vvgb 

nodig op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De effectbeschrijving heeft in dit rapport al 

plaatsgevonden. Dit betekent dat voor te vestigen bedrijven die binnen de randvoorwaarden van het RBT 

vallen, slechts een korte aanvullende berekening van de stikstofdepositie met beoordeling nodig is, of de 

vergunningsgrens van 0,05 mol N/(ha×jr) overschreden wordt. Hierbij is het belangrijk om de methodiek 

en uitgangspunten als gebruikt in deze Passende Beoordeling (zie Bijlage 4) aan te houden. Voor te 

vestigen bedrijven buiten de randvoorwaarden van RBT (bijvoorbeeld buiten de plangrens of niet binnen 

de gestelde milieucategorie) is een geheel nieuwe effectbeoordeling nodig. Het één en ander is 

schematisch weergegeven in Afbeelding 7. 

 

 

Afbeelding 7:Schematische weergave van vervolgtraject voor bedrijven (‘projecten’) waarvan de vestiging onder de 

paraplu van de Passende Beoordeling plaats kan vinden en bedrijfsvestigingen waarvoor een nieuwe toetsing is vereist  

 

De eindconclusie is dat de bestemmingsplan uitvoerbaar is in het kader van de Natuurbeschermingswet, 

mits hierbij aandacht wordt aandacht besteed aan de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-

gebieden. 
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Bijlage 1 Wettelijk kader 

Natuurbeschermingswet 1998 

 

Natura 2000 

Onder Natura 2000-gebieden vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn 

aangewezen/aangemeld. De Europese Unie heeft deze twee richtlijnen vastgesteld die moeten zorg dragen 

voor de bescherming van de belangrijkste Europese natuurwaarden: de Vogelrichtlijn uit 1979 en de 

Habitatrichtlijn uit 1992. Hoewel het om twee afzonderlijke richtlijnen gaat, worden ze vanwege hun 

overeenkomsten vaak in één adem genoemd. Men spreekt dan over de ‘Vogel- en Habitatrichtlijn’.  

De Europese Unie heeft alle Vogel- en Habitatrichtlijngebieden ondergebracht in een samenhangend 

netwerk ‘Natura 2000’. 

 

Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn bestaat uit een lijst van zeldzame of bedreigde vogelsoorten.  

De leefgebieden en belangrijke overwinteringsgebieden voor deze soorten worden aangewezen als 

speciale beschermingszones (Vogelrichtlijngebieden). 

 

Habitatrichtlijn 

De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit door het 

in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (uitgezonderd vogels) op het 

Europese grondgebied van de lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is. De richtlijn onderscheidt 

daarbij te beschermen gebieden en te beschermen soorten.  

 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Voor Natura 2000-gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. De essentie van het 

beschermingsregime voor deze gebieden is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen 

komen. Om dit toetsbaar te maken, kent de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere 

handelingen die mogelijk gevolgen voor soorten en habitats van de betreffende gebieden hebben (inclusief 

externe werking), een vergunningplicht. Verlening van een vergunning voor een project is alleen aan de 

orde wanneer zeker is dat de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet in gevaar komen. 

Hiervan mag alleen worden afgeweken wanneer alternatieve oplossingen voor het project ontbreken én 

wanneer sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang.  

  

Bovendien moet voorafgaande aan het toestaan van een afwijking, zeker zijn dat alle schade 

gecompenseerd wordt (de zogenaamde ADC-toets: Alternatieven, Dwingende redenen van groot 

openbaar belang en Compenserende maatregelen). Redenen van economische aard kunnen ook gelden als 

dwingende reden van groot openbaar belang. Als prioritaire soorten of habitats deel uitmaken van de 

instandhoudingsdoelstellingen zijn redenen van economische aard alleen geldig na goedkeuring door de 

Europese Commissie. 
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Afbeelding 8: Schematische weergave vergunningverlening in het kader van Natura 2000  

(website Regiebureau Natura 2000) 
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Onderzoek vergunningverlening Natura 2000 

De Natuurbeschermingswet 1998 kent twee routes voor het verlenen van een vergunning. Als er sprake is 

of kan zijn van significante verstoring van soorten en/of significante verslechtering van de kwaliteit van 

habitats, is een Passende Beoordeling vereist. Als wel verslechtering van de kwaliteit van habitats 

optreedt, maar deze zeker niet significant is, kan worden volstaan met een Verslechteringstoets.  

Als er geen sprake is van de verslechtering van de kwaliteit van habitats en hoogstens sprake is van niet-

significante verstoring van soorten, kan een Natuurbeschermingswetvergunning verleend worden.  

In dat geval hoeft er ook geen nader onderzoek gedaan te worden.  

 

Passende Beoordeling 

Bij de Passende Beoordeling wordt gedetailleerd in kaart gebracht wat de effecten (kunnen) zijn van de 

activiteit op de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied en welke verzachtende (mitigerende) 

maatregelen de initiatiefnemer van plan is te nemen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

instandhoudingsdoelstellingen. De significantie van de gevolgen moet worden beoordeeld in het licht van 

de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied. Omkeerbare en tijdelijke effecten 

kunnen ook significant zijn.  

 

Indien uit de Passende Beoordeling, waarbij ook rekening moet worden gehouden met cumulatieve 

effecten, de zekerheid verkregen is dat de activiteit de natuurlijke kenmerken van een gebied niet aantast, 

kan het Bevoegd Gezag vergunning verlenen. Als wel significante effecten voorzien zijn, wordt alleen een 

vergunning verleend als alternatieve oplossingen voor het project ontbreken én wanneer sprake is van 

dwingende redenen van groot openbaar belang. Bovendien moet voorafgaand aan het toestaan van een 

afwijking compensatie voor alle schade verzekerd zijn (de zogenaamde ADC-toets). Redenen van 

economische aard kunnen afhankelijk van de schaal ook gelden ook als dwingende reden van groot 

openbaar belang. Als prioritaire soorten of habitats deel uitmaken van de instandhoudingsdoelstellingen 

zijn redenen van economische aard alleen geldig na toetsing door de Europese Commissie.  

 

Een activiteit heeft significante effecten als zij de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-

gebied in gevaar brengt. Hiervoor is geen objectieve grens; per geval wordt bekeken of een effect 

significant is. Het oordeel moet gebaseerd zijn op de specifieke situatie die van toepassing is. Hierbij 

moeten ook cumulatieve effecten onderzocht worden (Steunpunt Natura 2000, 2010). 

 

Verslechteringstoets 

Bij de Verslechteringstoets dient te worden nagegaan of een project, handeling of plan een kans met zich 

meebrengt op onaanvaardbare verslechtering van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten. 

Indien deze verslechtering niet optreedt (dan wel indien deze gelet op de instandhoudingsdoelstellingen 

aanvaardbaar is) kan een vergunning worden verleend, zo nodig onder voorwaarden of beperkingen. 

Indien de verslechtering in het licht van de instandhoudingsdoelstellingen onaanvaardbaar is, dient de 

vergunning te worden geweigerd. Bij de afweging of de verslechtering onaanvaardbaar is, heeft het 

Bevoegd Gezag een grotere beleidsvrijheid dan wanneer de vergunningaanvraag via de Passende 

Beoordeling verloopt. Het Bevoegd Gezag kan rekening houden met de aanwezigheid van redenen van 

openbaar belang, de mogelijkheid om te compenseren en andere relevante overwegingen. Ook hoeft geen 

rekening te worden gehouden met cumulatieve effecten. 

 

Om een Verslechteringstoets te kunnen uitvoeren, is het allereerst van belang een eenduidige definitie van 

verslechtering te hebben. In de Handreiking Natuurbeschermingswet (Ministerie van LNV, 2005) wordt 

dit begrip uitgewerkt. Onder ‘verslechtering’ wordt de fysieke aantasting van een habitat verstaan.  
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Hiervan is sprake als in een bepaald gebied van deze habitat, de oppervlakte afneemt of wanneer het met 

de specifieke structuur en functies die voor de instandhouding van de habitat op lange termijn 

noodzakelijk zijn, dan wel met de staat van instandhouding met de met deze habitat geassocieerde 

typische soorten, in dalende lijn gaat in vergelijking tot de instandhoudingsdoelstellingen. 

 

Wijzigingen Natuurbeschermingswet 1998 door Crisis- en herstelwet 

De Crisis- en herstelwet heeft geleid tot een aantal wijzingen van de Natuurbeschermingswet 1998.  

Deze wijzigingen hebben tot doel de wet in de praktijk beter hanteerbaar te maken, zonder afbreuk te 

doen aan de doelen van de wet en bijbehorende richtlijnen.  

 

Ten aanzien van de reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden: 

§ Bevoegde Gezagen hebben een aanschrijvingsbevoegdheid om passende maatregelen ter vermindering 

van de stikstofdepositie op te leggen aan iedereen die handelingen verricht die stikstofdepositie 

veroorzaken (artikel 19ke). Provincies hebben daarbij de mogelijkheid om reductiemaatregelen met 

betrekking tot inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, bij verordening als generieke 

voorschriften vast te stellen. 

− rijk, provincies en andere overheden maken afspraken om een dalende lijn van de stikstofdepositie 

te bewerkstelligen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken: dit vormt ten juridisch kader voor 

een programmatische aanpak van de reductie van de stikstofdepositie (artikel 19kg).  

De wet verplicht overheden om afgesproken maatregelen te realiseren; 

− de gevolgen voor de stikstofdepositie van bestaande, niet-gewijzigde activiteiten (peildatum  

7 december 2004) toetst het Bevoegd Gezag niet bij de beoordeling van een aanvraag van een 

Natuurbeschermingswetvergunning. Dat geldt ook voor uitbreidingen van bestaande activiteiten en 

nieuwe activiteiten, onder voorwaarde dat per saldo nergens sprake is van een toename van 

stikstofdepositie (artikel 19kd). 

 

Ten aanzien van bestaand gebruik: 

§ De vrijstelling van de vergunningplicht en de aanschrijvingsbevoegdheid blijven gelden voor bestaand 

gebruik (peildatum 1 oktober 2005) dat onverhoopt niet in het beheerplan wordt opgenomen 

(wijziging artikelen 19c en 19d, derde lid). 

De bevoegdheid tot het treffen van passende maatregelen komt, vanaf het moment dat het beheerplan 

is vastgesteld, te liggen bij het gezag dat, als voor het bestaand gebruik een vergunning zou zijn vereist 

op grond van artikel 19d, eerste lid, Nb-wet, het Bevoegd Gezag zou zijn voor vergunningverlening.  

In de meeste gevallen zijn dat Gedeputeerde Staten; soms is dat de minister van EZ (Besluit 

vergunningen Natuurbeschermingswet 1998). 

§ Het beschermingsregime van de oude doelen (bijvoorbeeld van Beschermde Natuurmonumenten) van 

Natura 2000 verlicht door de Crisis- en herstelwet.  

§ Het huidige regime van artikel 19a e.v. Natuurbeschermingswet blijft van toepassing. Voor oude 

doelen geldt een lichter regime van artikel 19ia in samenhang met artikel 16 van de 

Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor mogelijk significante effecten op oude doelen geen 

Passende Beoordeling, voorzorgtoets of ADC-toets vereist is (hierbij gaat het om moeilijk te meten 

doelen als ‘weidsheid’ en ‘stilte’. Bovendien geldt dat voor oude doelen de externe werking van 

projecten niet vergunningplichtig is, tenzij anders vermeldt in het aanwijzingsbesluit van het  

Natura 2000-gebied. Het blijft verboden zonder vergunning handelingen te verrichten die mogelijk 

schadelijk zijn voor de te beschermen waarden van een natuurmonument. Als voor een activiteit op 

drong van beide regimes (Natura 2000 en Beschermd Natuurmonument) een vergunning is vereist, is 

maar één vergunningaanvraag nodig bij hetzelfde Bevoegd Gezag (artikel 19ia, tweede lid). 
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§ Het nieuwe artikel 19kb Nb-wet biedt een basis om bij ministeriële regeling regels te stellen over de 

wijze waarop de gevolgen voor Natura 2000-gebieden worden vastgesteld, met het oog op de 

vergunningverlening en de vaststelling van plannen. Deze regels kunnen onder meer verplichte 

rekenmodellen, onderzoeksmethoden of meetmethoden voorschrijven voor de beoordeling van de 

effecten. Het is ook mogelijk, op grond van een ecologische onderbouwing, geografische beperkingen 

aan het te onderzoeken gebied te stellen. 

§ In de wet staat nu expliciet dat tegen het besluit tot vaststelling van een beheerplan op grond van 

artikel 39 beroep open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en welke 

onderdelen van het beheerplan voor beroep vatbaar zijn.  

Dit zijn de beschrijvingen in het beheerplan van handelingen die het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar brengen, en de daarbij in voorkomend geval aangegeven 

voorwaarden en beperkingen. Niet voor beroep vatbaar zijn de onderdelen van het beheerplan die de 

beschrijving bevatten van het – op uitvoering gerichte – beleid dat het desbetreffende Bevoegd Gezag 

wenselijk acht, waaronder de fasering en prioritering. 

§ De aanleg, het beheer en onderhoud van rijksinfrastructuur hebben mogelijk effecten op Natura 2000-

gebieden. Bij de voorbereiding van een tracébesluit als bedoeld in artikel 15, eerste lid, Tracéwet en bij 

de voorbereiding van een wegaanpassingsbesluit als bedoeld in artikel 9 Spoedwet wegverbreding 

wordt in dat geval een ‘natuurtoets’ verricht. Daarbij worden alle mogelijke effecten van het project in 

beeld gebracht. Die natuurtoets komt overeen met de natuurtoets die op grond van de Nb-wet 

plaatsvindt bij de beoordeling van een vergunningaanvraag. Daarom is de plicht om een Passende 

Beoordeling uit te voeren, nu geïntegreerd in de besluitvorming voor een tracébesluit of een 

wegaanpassingsbesluit en is de vergunningplicht van de Natuurbeschermingswet niet meer van 

toepassing. In verband met de verantwoordelijkheid van de Minister van EZ voor de 

natuurbeschermingsregelgeving is geregeld dat het wegaanpassingsbesluit of het tracébesluit in 

gevallen waar de natuurtoets deel van uitmaakt in dat besluit, in overeenstemming met de Minister 

van EZ wordt genomen. 

§ In artikel 19a, eerste lid, is nu geregeld dat het Rijk projecten en andere handelingen van nationaal 

belang kan aanwijzen (bij of krachtens algemene maatregel van bestuur) die bij voorkeur worden 

opgenomen in het beheerplan. Hierbij gaat het in om infrastructurele werken zoals hoofdwegen, 

landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen, luchthavens en waterkeringen, inclusief zandsuppleties, en 

om projecten en andere handelingen die van belang zijn voor economisch relevante sectoren, zoals de 

schelpdiervisserij. Het is aan het gezag dat het beheerplan vaststelt om te besluiten om de aangewezen 

projecten en handelingen ook daadwerkelijk op te nemen in het beheerplan. Wanneer dat gebeurt, zijn 

deze projecten en handelingen vergunningvrij en kunnen de in het geding zijnde natuurbelangen 

integraal en gebiedsgericht worden afgewogen tegen deze projecten en andere handelingen. 

§ In artikel 19a, tiende lid, is geregeld dat wanneer in het beheerplan projecten met mogelijk significante 

effecten zijn opgenomen, er voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 6, derde lid, van de 

Habitatrichtlijn. Een beheerplan waarin dergelijke projecten worden opgenomen, kan pas worden 

vastgesteld indien een Passende Beoordeling van de gevolgen voor het gebied is gemaakt. 

§ In artikel 19kc is de bevoegdheid opgenomen om bij ministeriële regeling en meldplicht voor bepaalde 

activiteiten in te voeren. Deze meldplicht is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. In beginsel moet een 

goed beeld bestaan van alle activiteiten die mogelijk verslechterende of significant verstorende effecten 

hebben op de natuurwaarden aan de hand van:  

− de informatie in het beheerplan en; 

− de informatie op basis van de verleende Natuurbeschermingswetvergunningen en;  

− de informatie die bij de overheid aanwezig is op basis van andere verleende vergunningen of 

gedane meldingen. 
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§ De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Minister van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit) is het Bevoegd Gezag voor alle activiteiten met betrekking op 

rijksinfrastructurele werken, primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk, zandsuppleties, 

luchthavens, inclusief handelingen met betrekking tot het onderhoud daarvan. 

 

Jurisprudentie artikel 19kd 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 7 september 2011 een verstrekkende 

uitspraak gedaan inzake artikel 19kd van de Nbwet 1998 (zaaknummer 201003301/1/R2).  

Daarbij heeft de Afdeling geoordeeld dat: 

§ Bij voldoening aan artikel 19kd een vergunning op grond van artikel 19d Nbwet 1998 is vereist. 

§ Artikel 19kd Nbwet 1998 strijdig is met de Habitatrichtlijn en buiten toepassing moet blijven, voor 

Vogelrichtlijngebieden die reeds vóór 7 december 2004 zijn aangewezen.  

Dit laatste is het geval bij alle Limburgse Vogelrichtlijngebieden. 

 

Dit betekent dat een vergunningaanvraag artikel 19d Nbw bij de wijziging of uitbreiding van bijvoorbeeld 

een veehouderij of een industriële inrichting die stikstofdepositie veroorzaakt op een Vogelrichtlijngebied, 

waarvoor nog niet eerder een Nbw-vergunning is verleend, betrekking dient te hebben op de exploitatie van 

het gehele bedrijf na uitbreiding of wijziging. Daarbij dient de vergunningaanvraag te worden beoordeeld 

op grond van de artikelen 19e t/m 19h Nbw. Hierbij is onder meer de vraag relevant of bij zodanige 

vergunningaanvraag een Passende Beoordeling moet worden gemaakt als bedoeld in artikel 19f. In dit 

verband volgt uit de uitspraak van de Raad van State tevens dat significante gevolgen, in een zodanig geval 

uitgesloten kunnen worden geacht wanneer de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een verhoging van de 

stikstofdepositie ten opzichte van de reeds krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet vergunde situatie 

op de datum dat het gebied op de lijst van gebieden van communautair belang werd geplaatst, dan wel de 

datum waarop de aanwijzing in de zin van de Vogelrichtlijn van kracht werd, mits dit geen datum betreft 

vóór 10 juni 19945. Kortom: is het betreffende Vogelrichtlijngebied op de lijst van gebieden van 

communautair belang geplaatst dan wel is de aanwijzing van dit gebied in de zin van de Vogelrichtlijn van 

kracht geworden vóór 10 juni 1994 (aan de orde bij diverse Limburgse Vogelrichtlijngebieden), dan geldt  

10 juni 1994 als referentiedatum en dient te worden bezien of de wijziging of uitbreiding niet leidt tot een 

verhoging van de stikstofdepositie ten opzichte van de op 10 juni 1994 krachtens de Wet milieubeheer of 

Hinderwet vergunde situatie. 

 

Voor vergunningaanvragen, waarin tevens het veroorzaken van (enkel) stikstofdepositie op één of meer 

Duitse en/of Belgische Natura 2000-gebieden is voorzien geldt het volgende: als resultaat van de uitspraak 

van de Raad van State van 24 augustus 2011 inzake de Kolencentrale Eemshaven (zaaknummer 

200902744/1/R2), dient de beoordeling van die aanvragen mede aan de hand van artikel 66, derde lid, van 

de Habitatrichtlijn plaats te vinden.  

 

                                                                 

5 de datum waarop de omzettingstermijn van de Habitatrichtlijn is afgelopen 

6 Dit artikel is omgezet in Nederlandse regelgeving, met name art. 19d-f van de Natuurbeschermingswet 1998.  
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Bijlage 2 Instandhoudings-
doelstellingen  

Biesbosch 

Habitatrichtlijn 

Tabel 7 geeft de habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten en bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

voor het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

Tabel 7: Kwalificerende habitattypen en soorten in het kader van de Habitatrichtlijn uit het aanwijzingsbesluit van het 

Natura 2000-gebied Biesbosch (Ministerie van EZ, 2013a) 

Code Habitattype / Habitatrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling 

Habitattypen 

H3260B 
Beken en rivieren met waterplanten (grote 

fonteinkruiden) 

Oppervlakte: behoud 

Kwaliteit: behoud 

H3270 Slikkige rivieroevers 
Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: verbetering 

H6120 Stroomdalgraslanden 
Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: behoud 

H6430A Ruigten en zomen (subtype Moerasspirea) 
Oppervlakte: behoud 

Kwaliteit: behoud 

H6430B Ruigten en zomen (subtype Harig wilgenroosje) 
Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: behoud 

H6510A 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(subtype Glanshaver) 

Oppervlakte: behoud 

Kwaliteit: verbetering 

H6510B 
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(subtype Grote vossenstaart) 

Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: behoud 

H91E0A 
Vochtige alluviale bossen (subtype 
Zachthoutooibossen) 

Oppervlakte: behoud 

Kwaliteit: verbetering 

H91E0B 
Vochtige alluviale bossen (subtype Essen-

iepenbossen) 

Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: verbetering 

Habitatrichtlijnsoorten 

H1095 Zeeprik Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie 

H1099 Rivierprik Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie 

H1102 Elft Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie 

H1103 Fint Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie 

H1106 Zalm Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding populatie 

H1134 Bittervoorn Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 

H1145 Grote modderkruiper Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 

H1149 Kleine modderkruiper Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 

H1163 Rivierdonderpad Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 

H1318 Meervleermuis Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 

H1337 Bever Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 

H1340 Noordse woelmuis Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie 

H1387 Tonghaarmuts 
Uitbreiding omvang, verbetering kwaliteit van biotoop voor uitbreiding 
populatie 
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Vogelrichtlijn 

Tabel 8 geeft de Vogelrichtlijnsoorten en bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen waarvoor de 

Biesbosch is aangemeld. 

 

Tabel 8: Kwalificerende soorten in het kader van de Vogelrichtlijn uit het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied 

Biesbosch (Ministerie van EZ, 2013a) 

Code Vogelrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling 

Broedvogels 

A017 Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (310 broedparen) 

A020 Roerdomp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (10 broedparen) 

A081 Bruine kiekendief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (30 broedparen) 

A119 Porseleinhoen Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (5 broedparen) 

A229 IJsvogel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (20 broedparen) 

A272 Blauwborst Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (2300 broedparen) 

A292 Snor Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (130 broedparen) 

A295 Rietzanger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (260 broedparen) 

Niet-broedvogels 

A005 Fuut Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 450) 

A017 Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 330) 

A027 Grote zilverreiger 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 10 foerageerplaatsen / 
seizoensmaximum 60 slaapplaatsen) 

A034 Lepelaar Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 10) 

A037 Kleine zwaan Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 10) 

A041 Kolgans 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 1800 foerageer / 
seizoensmaximum 34200) 

A043 Grauwe gans Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 2300) 

A045 Brandgans 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 870 foerageer / 
seizoensmaximum 4900) 

A050 Smient Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 3300) 

A051 Krakeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 1300) 

A052 Wintertaling Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 1100) 

A053 Wilde eend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 4000) 

A054 Pijlstaart Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 70) 

A056 Slobeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 270) 

A059 Tafeleend Behoud omvang en Kuifeendkwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 130) 

A061 Kuifeend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 3800) 

A068 Nonnetje Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 20) 

A070 Grote zaagbek Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 30) 

A075 Zeearend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensmaximum 2)  

A094 Visarend Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensmaximum 6) 

A125 Meerkoet Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 3100) 

A156 Grutto Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (seizoensgemiddelde 60) 

 

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 

Tabel 7 geeft de habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten en bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

voor het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem. 



 

 

  

 

Passende Beoordeling 
Regionaal Bedrijventerrein (RBT) 

Land van Heusden en Altena 

 
077705704:A - Definitief ARCADIS 

 
38 

     

Tabel 9: Kwalificerende habitattypen in het Natura 2000-gebied Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem  

(Ministerie van EZ, 2013b). * = prioritaire soorten en habitattypen, waarvoor Nederland een speciale 

verantwoordelijkheid heeft en dit leidt tot een bijzonder bescherming. 

Code Habitattype/ Habitatrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling 

Habitattypen 

H3150 
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type 

Magnopotamion of Hydrocharition 

Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: verbetering 

H3270 
Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het 
Chenopodion rubri p.p. en Bidention p.p 

Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: verbetering 

H6120* Kalkminnend grasland op dorre zandbodem 
Oppervlakte: behoud 

Kwaliteit: behoud 

H6510A 
Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis), subtype glanshaver 

Oppervlakte: uitbreiding 

Kwaliteit: verbetering 

H91E0A* 

Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

subtype zachthoutooibossen 

Oppervlakte: behoud 

Kwaliteit: verbetering 

Habitatrichtlijnsoorten 

H1134  Bittervoorn 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

voor behoud populatie 

H1145  Grote modderkruiper 

Uitbreiding omvang en verbetering 

kwaliteit leefgebied voor behoud 

populatie 

H1149  Kleine modderkruiper 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

voor behoud populatie 

H1163 Rivierdonderpad 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

voor behoud populatie 

H1166  Kamsalamander 
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 

voor behoud populatie 
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Bijlage 3 Voortoets 
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Samenvatting

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburgen zijn voornemens een Regionaal 

Bedrijventerrein (RBT) te realiseren. Het plangebied ligt ten zuiden van Werkendam en 

heeft een oppervlakte van ongeveer 40 ha en grenst aan gebieden die onderdeel uitmaken 

van het Natura 2000-gebied Biesbosch. Voorafgaand aan de ontwikkeling is het nodig om 

het bestemmingsplan op te stellen. Vanwege de nabijheid van de Biesbosch is het nodig om 

de effecten te toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998. Dit rapport vormt een voortoets. 

Een voortoets vormt een oriënterend onderzoek waarin gekeken wordt naar een (eventueel) 

vervolgtraject in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Bevoegd Gezag is de 

provincie). 

De volgende effecten zijn voorzien op relevante natuurwaarden. Met relevant bedoelen we 

die natuurwaarden die kwalificeren in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en in 

de beïnvloedingszone van het initiatief liggen. 

 

Code Kwalificerende waarde Mogelijke effecten Consequentie

Tijdelijk Permanent

Habitattypen

H6120 Stroomdalgraslanden

Nee Ja
Aanvullende toetsing bij 
toename van 
stikstofdepositie

H6510A
Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Glanshaver)

H6510B
Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Grote vossenstaart)

H91E0A
Vochtige alluviale bossen 
(subtype 
Zachthoutooibossen)

H91E0B
Vochtige alluviale bossen 
(subtype Essen-

iepenbossen)

Habitattypen in Natura 2000-gebieden 
buiten de Biesbosch 

Habitatrichtlijnsoorten

H1134 Bittervoorn

Nee Nee
Effecten zijn gering en 
hebben geen invloed op 
instandhoudingsdoelstelling

H1145 Grote modderkruiper

H1149 Kleine modderkruiper

H1318 Meervleermuis Ja Ja

Effecten te voorkomen door 
voorkomen uitstraling 
verlichting Natura 2000, 
aanleggen vliegroutes. 
Anders aanvullende 
toetsing vereist.

Broedvogels

A017 Aalscholver Nee

Ja
Effecten gering, significantie 
is uitgesloten.

A081 Bruine kiekendief

Ja
A272

Blauwborst

Tabel 1

Overzicht consequenties 

voor effecten en 

consequenties als gevolg 

van realisatie van het RBT 

Werkendam.
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Code Kwalificerende waarde Mogelijke effecten Consequentie

Tijdelijk Permanent

Niet-broedvogels

A041 Kolgans Ja Ja

Geen consequenties, 
aantallen gering en 
uitwijkmogelijkheden 
beschikbaar.

A043 Grauwe gans Ja Ja

Geen consequenties, 
aantallen gering en 
uitwijkmogelijkheden 
beschikbaar.

Overige vogelsoorten 
Incidenteel aanwezig, 
plangebied heeft geen 
functie

Geen, aantallen en functie 
plangebied te gering om 
invloed te hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling

 

In de omgeving van het toekomstige RBT komen verschillende beschermde natuurwaarden 

in het kader van de Natuurbeschermingswet voor. Deze voortoets vormt een eerste 

onderzoek naar de (mogelijke) effecten van de ontwikkeling van het RBT op kwalificerende 

natuurwaarden. Bovenstaande tabel laat zien dat voor veel kwalificerende waarden effecten 

zijn uit te sluiten. Maar voor een aantal kwalificerende waarden zijn in dit stadium 

significante effecten niet uit te sluiten: een aanvullende toetsing in de vorm van een 

Passende Beoordeling is noodzakelijk. 
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Hoofdstuk 1 vormt de algemene inleiding van de natuurtoets. De leeswijzer geeft aan welke zaken in 

welke hoofdstukken staan. 

1.1 AANLEIDING VOORTOETS

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal 

Bedrijventerrein (hierna RBT) te ontwikkelen en hiervoor een bestemmingsplan op te 

stellen. De locatie hiervoor is opgenomen in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de 

Provincie Noord-Brabant. Het terrein ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein in 

de gemeente Werkendam en beslaat ongeveer 40 hectare.  

Het RBT grenst aan het Natura 2000-gebied Biesbosch. In dit kader is het noodzakelijk de 

effecten van realisatie van het bedrijventerrein op dit beschermde gebied te onderzoek. In 

het kader van deze zogenaamde oriënterende fase van de Natuurbeschermingswet 1998, 

vormt dit rapport een zogenaamde voortoets (zie bijlage 1 voor wettelijk kader en het 

principe van de oriënterende fase en de voortoets). 

 

De centrale vraag in deze voortoets is: bestaat de kans op (significant) negatieve effecten op 

natuur als gevolg van de voorziene herinrichting van het plangebied voor het RBT te 

Werkendam? Gezien de beginfase van het project zijn de randvoorwaarden waarbinnen het 

project doorgang kan vinden interessant. Wanneer effecten niet kunnen worden uitgesloten 

dient een zogenaamde Verslechteringstoets of, bij significante effecten, een zware toets in de 

vorm van een Passende Beoordeling uitgevoerd te worden. 

In het geval herinrichting leidt tot significant negatieve effecten, geeft het Bevoegd Gezag, in 

dit geval de provincie Noord-Brabant, alleen toestemming voor het project onder strenge 

voorwaarden. Voor een nader uitleg over het wettelijk kader wordt verwezen naar bijlage 1. 

1.2 AFBAKENING

In dit rapport komt alleen de Natuurbeschermingswet 1998 aan bod. De Flora- en faunawet 

en effecten op beschermde waarden van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn 

beschreven in ARCADIS, 2011. 

 

Ten tijde van het opstellen van deze voortoets is nog niet bekend op welke manier het RBT 

wordt ingericht. De voortoets is mede sturend voor de inrichting van het RBT. Voor de 

herinrichting wordt van een soort worst case uitgegaan. Voor deze beoordeling hanteren we 

de uitgangspunten zoals deze in de volgende twee hoofdstukken zijn beschreven.  

1 Inleiding

Centrale vraag Voortoets

HOOFDSTUK
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Deze voortoets gaat uit van het ontwerpbesluit van het Natura 2000-gebied Biesbosch zoals 

dit tijdens het opstellen van de natuurtoets was gepubliceerd op de website van het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit).  

1.3 LEESWIJZER

Hoofdstuk 1 is het inleidende hoofdstuk van de voortoets. Hoofdstuk 2 geeft een 

beschrijving van het RBT te Werkendam. Hoofdstuk 3 vormt het beoordelingkader dat volgt 

uit het wettelijk kader (bijlage 1). Hoofdstuk 4 geeft de aanwezige natuurwaarden en 

hoofdstuk 5 de effecten van realisatie van het RBT op deze natuurwaarden inclusief 

cumulatie van effecten door projecten die in de omgeving voorzien zijn. Na beschrijving van 

alle effecten volgt de toetsing in hoofdstuk 6 en de conclusies in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 

staan de gebruikte bronnen.  

Bijlage 1 geeft het wettelijk kader van de voortoets: de Natuurbeschermingswet 1998. 

Bijlagen 2 en 3 gaan respectievelijk over de beoordeling van effecten van stikstofdepositie en 

de kritische depositiewaarden voor de habitattypen in de Biesbosch. In bijlage 4 zijn de 

projecten met mogelijke cumulatieve effecten uitgewerkt. 
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Hoofdstuk 2 is een algemeen hoofdstuk en beschrijft het project, het plangebied, het onderzoeksgebied 

en mogelijke werkzaamheden. De aanleg en het gebruik van het RBT leiden mogelijk tot effecten op 

beschermde natuurwaarden. 

2.1 REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN WERKENDAM

 

 
 

De gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem hebben een concept-voorontwerp-

uitwerkingsplan gemaakt voor het RBT. De locatie van deze locatie is ten zuiden van de 

kern Werkendam.  

2Regionaal
Bedrijventerrein Werkendam

Afbeelding 1

Ligging van het plangebied 

(blauwe kader). Natura 2000 

is met geel aangegeven.

Bron: website kaarten

ministerie van EL&I

 

HOOFDSTUK

Steurgat 

Bruine Kil 

Bakkerskil 
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Deze locatie is gekozen vanwege de volgende zaken (website Provincie Noord-Brabant, 

Dossier Regionale Bedrijventerreinen): 

Het gewenste compacte en efficiënte ruimtegebruik. 

De ligging bij de A27. 

De reeds aanwezige bedrijventerreinen. 

Het mogelijk te openen Steurgat als aanknopingspunt voor het ontwikkelen van 'natte' 

bedrijvigheid. 

 

Plan- en onderzoeksgebied 

Het plangebied (Afbeelding 1) is het gebied waarin herinrichting voorzien is. Het 

onderzoeksgebied is groter dan alleen het plangebied. Het onderzoeksgebied bestaat uit het 

plangebied en het verstoringsgebied. Het verstoringsgebied is het gebied waarbinnen 

mogelijk effecten optreden als gevolg van de herinrichting. 

2.2 HUIDIGE SITUATIE

2.2.1 GEOGRAFIE

Het plangebied ligt ten zuiden van de plaats Werkendam (gemeente Werkendam, provincie 

Noord-Brabant). Het plangebied maakt onderdeel uit van één van de polders die ten oosten 

van de Biesbosch liggen. In deze polders liggen verschillende oude kreken (hierna 

Bieschboschkreken) naar het Steurgat. De Bruine Kil is één van deze kreken en ligt 

zuidwestelijk van het plangebied. Aan de noord- en oostzijde is het plangebied begrensd 

door verschillende wegen: de Draepkilweg (noord), de Weerenweg (noordoost) en de 

Grotewaardweg (oost). 

2.2.2 HYDROLOGIE

De Bruine Kil wordt mede gevoed door water dat ingelaten wordt vanuit het Steurgat in de 

Bakkerskil, wat vervolgens via de Bakkerskil, via de poldersloten terecht komt in de Bruine 

Kil. Vanuit de Bruine Kil stroomt het water weer naar het Steurgat en wordt terug gepompt 

in het Steurgat.  

 

Het water in het projectgebied staat onder invloed van kwel (tijdens veldbezoek zijn 

roestverschijnselen in de sloten waargenomen). De huidige waterkwaliteit is het gevolg van 

de samenstelling van kwel, landbouwwater en regenwater door de inlaat en afstroom naar 

de Biesboschkreken en het Steurgat. Het oppervlaktewater is relatief voedselrijk. De kwel en 

inlaat van water dragen voor een belangrijk deel bij aan de aanvoer van voedingsstoffen 

(stikstof en fosfaat) naar het oppervlaktewatersysteem. Ook de landbouw draagt via 

drainagewater (uitspoelen van voedingstoffen uit bemesting) bij aan voedselrijkdom van het 

sloot- en kreekwater. Maar over het algemeen kan gezegd worden dat op basis van de 

beschikbare gegevens de waterkwaliteit in de polderwateren tot goed te karakteriseren is 

Wat KRW-normen betreft is in enkele gevallen sprake van een lichte overschrijding van de 

GEP-normen (Goed Ecologisch Potentieel), maar over het algemeen liggen de waarden rond 

of net onder de norm.  

Onderzoeksgebied = 

plangebied + 

verstoringszone
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2.2.3 HUIDIGE INRICHTING PLANGEBIED

Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgebied. Het gebied is begrensd door 

greppels en sloten en één sloot loopt door het plangebied. Aan de oostkant van het 

plangebied ligt aan de Grotewaardweg een boerderij. Op het terrein staat een woonhuis en 

een aantal schuren, omringd door begroeiing van bomen en struwelen. Aan de noordkant 

en aan de oostkant van het plangebied staat een aantal hoge populieren langs de 

Weerenweg en Grotewaardweg. 

Ten noorden van het plangebied ligt een bos. Verder liggen ten noorden van het plangebied 

een aantal braakliggende terreinen en een aantal recent gevestigde bedrijven. In de 

zuidwesthoek grenst het plangebied aan een bos. Het bos flankeert de waterloop Bruine Kil. 

De bosstrook en Bruine Kil maken beide onderdeel uit van het Natura 2000-gebied 

Biesbosch. De rest van het plangebied is omringd door landbouwgebieden met akkers en 

graslanden. Afbeelding 2 geeft een foto-impressie van het plangebied. 

 

 
 

Afbeelding 2

Foto-impressie van het 

plangebied.

1. Westelijk deel van het 

plangebied.

2. Bos ten zuidwesten van 

het plangebied.

3. Zuidelijk deel van het 

plangebied.

4. Overzicht van het 

plangebied. Foto genomen 

vanuit het zuiden naar het

noorden.

5. Oostelijk deel van het 

plangebied.

6. Grotewaardweg met 

bomenrij en boerderij.

 

1 

4 3 

2 

5 6 
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Toegankelijkheid 

Aan de noord- en oostkant van het plangebied liggen verharde wegen. Aan de zuidkant en 

westkant van het gebied liggen schouwpaden langs de watergangen. Het pad aan de 

westkant van het plangebied is niet vrij toegankelijk. Het schouwpad aan de zuidkant van 

het gebied maakt onderdeel uit van een wandelroute langs de Bruine Kil en aanliggende 

landbouwgebieden. 

2.3 HERINRICHTING PLANGEBIED

Ten tijde van het opstellen van deze voortoets is nog niet bekend op welke manier het RBT 

wordt ingericht. De voortoets is mede sturend voor de inrichting van het RBT. Voor de 

herinrichting wordt van een soort worst case uitgegaan. Voor deze beoordeling hanteren we 

de uitgangspunten zoals deze in de volgende twee paragrafen zijn beschreven. 

2.3.1 AANLEGFASE

In de aanlegfase zijn de volgende werkzaamheden gefaseerd voorzien: 

(Mogelijke) Sloop van de boerderij en bijgebouwen.  

Dempen van enkele aanwezige sloten en greppels. 

Bouwrijp maken het gehele plangebied. 

Aanleggen van openbare ruimte inclusief ondergrondse voorzieningen. 

Bouwwerkzaamheden, afwisselend op verschillende percelen. 

2.3.2 GEBRUIKSFASE

Al tijdens de aanlegfase maar in het bijzonder na afronding van de aanlegfase worden de 

bedrijven op het RBT in gebruik (dus ook gefaseerd) genomen.  

Wij gaan uit van de volgende invloeden op de omgeving: 

Een veranderende uitstoot van stoffen (in het bijzonder stikstof) door aanwezige 

bedrijven/industrie. 

Een verandering van de geluidscontouren door bedrijvigheid. 

Een verandering van verkeerstromen. 

Een verandering van menselijk activiteit in het gebied. 

Veranderen van verlichtingssituatie. 

Het lozen van afvalwater is niet voorzien. Voorzien is in het verbeterd gescheiden stelsel 

voor het bedrijfsafvalwater en hemelwater. Het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd van 

naar een waterzuiveringsinstallatie. Dit geldt ook voor de eerst lozingen van 

hemelwater. Op de wegen en daken slaan verschillende stoffen neer. Dit betekent dat het 

eerste opgevangen water na regen meer vervuild is dan water dat later opgevangen 

wordt. Daarom wordt het eerste regenwater naar een waterszuiveringsinstallatie 

afgevoerd. In de praktijk betekent dit dat ongeveer 70% van het hemelwater naar de 

zuivering wordt afgevoerd. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft het beoordelingskader van deze voortoets. Het relevante wettelijke kader is 

gegeven in bijlage 1. 

3.1 INLEIDING

Grenzend aan het plangebied ligt het Natura 2000-gebied de Biesbosch. In de omgeving van 

het plangebied liggen daarnaast de Natura 2000-gebieden ‘Hollands Diep’ en ‘Loevestein, 

Pompveld & Kornsche Boezem’ (Afbeelding 3). De werkzaamheden vinden op ruime 

afstand plaats van ‘Hollands Diep’ en ‘Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem’.  

Met uitzondering van stikstofdepositie zijn effecten op de verder gelegen Natura 2000-

gebieden (meer dan 6 kilometer) uitgesloten. Effecten van stikstofdepositie hebben een 

reikwijdte van tientallen kilometers, dit betekent dat effecten op andere Natura 2000-

gebieden niet uitgesloten zijn, dit is afhankelijk van de uiteindelijke inrichting (en daarmee 

de uitstoot) van het RBT. Deze voortoets gaat specifiek in op de effecten van de Biesbosch, 

maar de effecten van een verhoogde stikstofdepositie zijn niet uitgesloten en worden 

meegenomen in de mogelijk effecten van het project. 

  

 
 

De aanwijzing van de gebieden onder de Natuurbeschermingswet 1998 verloopt in tranches. 

Het Natura 2000-gebied Biesbosch is opgenomen in de vierde tranche. Het ontwerpbesluit 

voor de Biesbosch heeft ter inzage gelegen van 24 september tot en met 4 november 2009. 

Ten tijde van het opstellen van deze voortoets was het aanwijzingsbesluit voor de Biesbosch 

nog niet definitief vastgesteld. Deze voortoets gaat uit van het ontwerpbesluit zoals dit 

tijdens het opstellen van de natuurtoets was gepubliceerd op de website van het ministerie 

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit).  

3Beoordelingskader

Afbeelding 3

Natura 2000 (geel) in de 

omgeving van het 

plangebied (blauwe cirkel). 

Bron: website van ministerie 

van EL&I.

 

HOOFDSTUK

Biesbosch 

Hollands Diep 

Loevestein, 

Pompveld & 

Kornsche Boezem 
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Momenteel werken Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Staatsbosbeheer aan het beheerplan 

voor de Biesbosch. Het concept was ten tijde van het opstellen van onderliggende voortoets 

nog niet beschikbaar.  

3.2 NATURA 2000-GEBIED DE BIESBOSCH

3.2.1 GEBIEDSBESCHRIJVING

De Biesbosch was een zoetwatergetijdengebied, ontstaan uit een binnenzee die het gevolg 

was van de Elisabethvloed (in 1421). Vanuit het oosten voerden Rijn en Maas rivierwater 

aan, vanuit het westen zorgde de zee over een getijdewerking. Dit leidde tot dynamiek en in 

het gebied bezonken zand en klei, wat leidde tot een ophoging van de bodem. De ophoging 

leidde tot een afwisseling van slikken (zandplaten die door getijdenwerking onder water 

komen te staan), biezen- en rietvelden en wilgenvloedbossen. De biezenvelden, rietgorzen 

en wilgenvloedbossen zijn deels verdween, delen zijn ingepolderd en drinkwaterbekkens 

zijn aangelegd (Ministerie van LNV, 2009c). Daar waar de buitendijkse delen nog een 

geringe dynamiek door invloeden van de rivieren en getijdenwerking ondervinden, kennen 

de binnendijkse kreken geen dynamiek omdat deze van de Maas en Steurgat zijn 

afgesneden door een dijk. 

 

Bij de beoordeling van effecten in deze natuurtoets is uitgegaan van de begrenzingen zoals 

deze zijn aangegeven in het (ontwerp-)aanwijzingsbesluit die gepubliceerd zijn op de 

website van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Ministerie van 

LNV, 2009c). 

3.2.2 HABITATRICHTLIJN

Tabel 2 geeft de habitattypen en Habitatrichtlijnsoorten en bijbehorende 

instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Biesbosch. 

 

Code Habitattype / Habitatrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling

Habitattypen

H3260B
Beken en rivieren met waterplanten (grote 

fonteinkruiden)

Oppervlakte: behoud

Kwaliteit: behoud

H3270 Slikkige rivieroevers
Oppervlakte: uitbreiding

Kwaliteit: verbetering

H6120 Stroomdalgraslanden
Oppervlakte: uitbreiding

Kwaliteit: behoud

H6430A Ruigten en zomen (subtype Moerasspirea)
Oppervlakte: behoud

Kwaliteit: behoud

H6430B Ruigten en zomen (subtype Harig wilgenroosje)
Oppervlakte: uitbreiding

Kwaliteit: behoud

H6510A
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(subtype Glanshaver)

Oppervlakte: behoud

Kwaliteit: verbetering

H6510B
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 
(subtype Grote vossenstaart)

Oppervlakte: uitbreiding

Kwaliteit: behoud

H91E0A
Vochtige alluviale bossen (subtype 
Zachthoutooibossen)

Oppervlakte: behoud

Tabel 2

Kwalificerende habitattypen 

en soorten in het kader van 

de Habitatrichtlijn uit het 

ontwerp-aanwijzingsbesluit 

van het Natura 2000-gebied 

Biesbosch.
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Code Habitattype / Habitatrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling

Kwaliteit: verbetering

H91E0B
Vochtige alluviale bossen (subtype Essen-

iepenbossen)

Oppervlakte: uitbreiding

Kwaliteit: verbetering

Habitatrichtlijnsoorten

H1095 Zeeprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
populatie

H1099 Rivierprik
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
populatie

H1102 Elft
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
populatie

H1103 Fint
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
populatie

H1106 Zalm
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor uitbreiding 
populatie

H1134 Bittervoorn
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor 
behoud populatie

H1145 Grote modderkruiper
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor 
behoud populatie

H1149 Kleine modderkruiper
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie

H1163 Rivierdonderpad
Behoud verspreiding, omvang en kwaliteit leefgebied voor 
behoud populatie

H1318 Meervleermuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie

H1337 Bever
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie

H1340 Noordse woelmuis
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud 
populatie

H1387 Tonghaarmuts
Uitbreiding omvang, verbetering kwaliteit van biotoop voor 
uitbreiding populatie

3.2.3 VOGELRICHTLIJN

Tabel 3 geeft de Vogelrichtlijnsoorten en bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen 

waarvoor de Biesbosch is aangemeld. 

 

Code Vogelrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling

Broedvogels

A017 Aalscholver Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (310 broedparen)

A020 Roerdomp Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (10 broedparen)

A081 Bruine kiekendief Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (30 broedparen)

A119 Porseleinhoen Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (5 broedparen)

A229 IJsvogel Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (20 broedparen)

A272 Blauwborst Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (2300 
broedparen)

A292 Snor Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (130 broedparen)

A295 Rietzanger Behoud omvang en kwaliteit leefgebied (260 broedparen)

Niet-broedvogels

A005 Fuut
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 450)

Tabel 3

Kwalificerende soorten in 

het kader van de 

Vogelrichtlijn uit het 

ontwerp-aanwijzingsbesluit 

van het Natura 2000-gebied 

Biesbosch.
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Code Vogelrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling

A017 Aalscholver
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 330)

A027 Grote zilverreiger
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 10 foerageerplaatsen / 
seizoensmaximum 60 slaapplaatsen)

A034 Lepelaar
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 10)

A037 Kleine zwaan
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 10)

A041 Kolgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 1800 foerageer / 
seizoensmaximum 34200)

A043 Grauwe gans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 2300)

A045 Brandgans
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 870 foerageer / seizoensmaximum 
4900)

A050 Smient
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 3300)

A051 Krakeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 1300)

A052 Wintertaling
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 1100)

A053 Wilde eend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 4000)

A054 Pijlstaart
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 70)

A056 Slobeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 270)

A059 Tafeleend
Behoud omvang en Kuifeendkwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 130)

A061 Kuifeend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 3800)

A068 Nonnetje
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 20)

A070 Grote zaagbek
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 30)

A075 Zeearend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensmaximum 2) 

A094 Visarend
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensmaximum 6)

A125 Meerkoet
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 3100)

A156 Grutto
Behoud omvang en kwaliteit leefgebied 
(seizoensgemiddelde 60)
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Broedvogels Niet-broedvogels

Kwak

Kwartelkoning

Visdief

Zwarte stern

Wilde zwaan

Blauwe kiekendief

Smelleken

Slechtvalk

Kluut

Goudplevier

Kemphaan

Bosruiter

Bosuil

Velduil

Zwarte wouw

Rode wouw

 

De instandhoudingdoelstellingen uit het ontwerp-aanwijzingsbesluit wijken voor de 

Biesbosch af van het aanwijzingsbesluit in het kader van de Vogelrichtlijn. In Tabel 4 staan 

de soorten die in het kader van de Vogelrichtlijn zijn opgenomen, maar niet in het ontwerp-

aanwijzingsbesluit staan. Voor deze vogels zijn geen instandhoudingsdoelstellingen 

geformuleerd. Wij toetsen de effecten van de werkzaamheden wel voor deze soorten. 

3.3 TOETSINGSCRITERIA

Voor de verschillende soortgroepen en habitattypen zijn toetsingscriteria opgesteld.  

Aan de hand van deze toetsingscriteria stellen wij voor de herinrichting vast of de 

optredende invloeden mogelijk significant zijn. Het uitgangspunt voor het 

beoordelingskader zijn de definities van aantasting en significantie van effecten.  

AANTASTING/EFFECT

Elke beïnvloeding van een bepaald leefmilieu of een bepaalde diersoort, die in het licht van de 

beoogde beschermingsdoelstellingen van het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) of VR/HR als 

negatief moet worden gekwalificeerd (naar uitspraak Rechtbank Leeuwarden in Idema et al. 2000). 

Het is belangrijk aan het begrip significantie objectieve inhoud te geven, zie volgende tekstkader. 

Tegelijk moet de significantie van effecten worden vastgesteld in het licht van de specifieke 

bijzonderheden en milieukenmerken van het beschermde gebied waarop een plan of project 

betrekking heeft, waarbij vooral rekening moet worden gehouden met de 

instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied (EG, 2000. Beheer van Natura 2000-gebieden. 

De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn). 

SIGNIFICANT EFFECT / AANTASTING WEZENLIJKE KENMERKEN

Veranderingen in de abiotische situatie en de ruimtelijke structuur, die de natuurlijke dynamiek te 

boven gaan en het leefmilieu van planten- en/of diersoorten zodanig beïnvloeden dat letterlijk unieke 

situaties verloren dreigen te gaan of ecologische processen blijvend worden verstoord, of het 

voortbestaan van populaties van nationaal zeldzame soorten of voor dat systeem kenmerkende 

soorten op termijn niet meer op hetzelfde niveau verzekerd is, dan wel de betekenis van een gebied 

voor soorten aanmerkelijk afneemt (naar EU, 2000). 

 

Omdat de herinrichting voorzien is buiten de grenzen van het Natura 2000-gebied, zijn 

directe gevolgen als gevolg van ruimtebeslag uitgesloten. Bij de beoordeling van effecten 

voor de herinrichting gaat het om:  

tijdelijk effecten op kwalificerende soorten in de aanlegfase; 

permanente effecten op kwalificerende soorten in de gebruiksfase. 

 

Tabel 4

Vogelsoorten waarvoor de 

Biesbosch als Speciale 

beschermingzone is 

aangewezen (Ministerie van 

LNV, 1996) en die niet in het 

ontwerp-aanwijzingsbesluit 

zijn meegenomen.
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Omdat per soortgroep en per locatie specifieke omstandigheden gelden, is in deze toets 

geen eenduidig beoordelingskader gehanteerd. Per soortgroep beoordelen we aan de hand 

van expert judgement en vooraf bepaalde kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria 

de significantie van effecten.  

Hierbij gaat om beoordeling van: 

mogelijke significantie van effecten van de herinrichting als zelfstandig project; 

mogelijke significantie in combinatie met andere projecten en handelingen (cumulatieve 

effecten). Het gaat hierbij om alle verwachte effecten, ook en vooral van niet significante, 

maar ook niet verwaarloosbare effecten. 

 

De beoordelingscriteria omvatten:  

 

Habitattypen 

De huidige staat van instandhouding van het betreffende habitattype in het 

onderzoeksgebied (dus aan de grens met het toekomstige RBT, maar mogelijk ook 

verder gelegen). 

Mogelijkheden voor herstel ter plaatse. 

 

Broedvogels 

Aantal broedparen ter plaatse van het onderzoeksgebied in relatie tot de 

instandhoudingsdoelstellingen van de nabijgelegen Vogelrichtlijngebieden.  

Tenzij anders vermeld, is (vooral voor vogels) in de effectbeoordeling uitgegaan van een 

invloedszone van 200 meter rond het plangebied (Krijgsveld, 2008; Krijgsveld et al., 2004).  

 

Niet-broedvogels 

Aantal vogels in het onderzoeksgebied in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van 

de nabij liggende Vogelrichtlijngebieden. Welke functie hebben de percelen van het 

toekomstige RBT op de instandhoudingsdoelstellingen van het Vogelrichtlijngebied? 

Tenzij anders vermeld, is (vooral voor vogels) in de effectbeoordeling uitgegaan van een 

invloedszone van 200 meter rond het plangebied (Krijgsveld, 2008; Krijgsveld et al., 2004). 

Uitwijkmogelijkheden voor de functie van het onderzoeksgebied, bijvoorbeeld 

foerageren of rusten. 

Ontwikkeling (trend) van de populaties (trend binnen Vogelrichtlijngebieden en 

landelijke trend). 

 

Overige kwalificerende soorten (o.a. Habitatrichtlijnsoorten) 

Aanwezigheid van kwalificerende soorten in het onderzoeksgebied in relatie tot  

Natura 2000-gebieden (aantal groeiplaatsen/leefgebieden) en in relatie tot de 

instandhoudingsdoelstelling. Wat is de functie van de percelen van het toekomstige RBT 

voor de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied? 

Invloed van verlies/aantasting van de groeiplaats of het leefgebied op de populatie in 

betreffende Natura 2000-gebied. 

Uitwijkmogelijkheden en mogelijkheden voor natuurlijk herstel van de populatie. 

Ontwikkeling (trend) van de populaties (zowel in de betreffende Natura 2000-gebieden 

als landelijk). 
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Hoofdstuk 4 beschrijft de natuurwaarden die beschermd zijn volgens het wettelijk kader dat is 

beschreven in hoofdstuk 3. 

4.1 GEBRUIKTE GEGEVENS

Habitatrichtlijn 

Habitattypen 

Habitattypenkarteringen van Staatsbosbeheer, levering april 2011. 

Uitkomsten van habitatgeschiktheidsbeoordeling en bijbehorende veldbezoek op  

11 maart 2011 (zie ARCADIS, 2011). 

 

Habitatrichtlijnsoorten 

Verspreidingskaarten Natura 2000 (DLG, 2010a – 2010j). 

Natuurtoets dijkversterking Steurgat / Bergsche Maas Eindconcept (ARCADIS, 2010b).  

Atlas van de Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen et al., 1992).  

Profielen habitatsoorten (Ministerie van LNV, 2008).  

Ontwerpbesluit Biesbosch (Ministerie van LNV, 2009c) 

Uitkomsten van het veldbezoek en bijbehorende habitatgeschiktheidsbeoordeling. 

 

Vogelrichtlijn 

Broedvogels 

Verspreidingskaarten Natura 2000 (DLG, 2010k – 2010m). 

Atlas van de West-Brabantse broedvogels (Samenwerkingsverband West-Brabantse 

Vogelwerkgroepen, 2007). 

Uitkomsten van het veldbezoek en bijbehorende habitatgeschiktheidsbeoordeling. 

 

Niet-broedvogels 

Verspreidingskaarten Natura 2000 (DLG, 2010n – 2010u). 

Natuurtoets dijkversterking Steurgat / Bergsche Maas Eindconcept (ARCADIS, 2010b), 

gegevens van De Boer, 2010. 

Uitkomsten van het veldbezoek en bijbehorende habitatgeschiktheidsbeoordeling. 

4Aanwezigheid van 
kwalificerende natuurwaarden

HOOFDSTUK
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4.2 HABITATRICHTLIJN

4.2.1 HABITATTYPEN

Het plangebied zelf maakt geen deel uit van 

het Natura 2000-gebied Biesbosch. In het 

plangebied liggen geen vegetaties die te 

typeren zijn als een habitattype. 

 

Langs de Bruine Kil liggen nabij het 

plangebied geen habitattypen (Afbeelding 4). 

In de Bruine Kil ligt een gering oppervlakte 

Vochtige alluviale bossen [H91E0A]. Deze 

liggen. Dit habitattype bevindt zich op een 

afstand van bijna een kilometer 

stroomafwaarts langs de Bruine Kil. 

 

In de Biesbosch liggen verschillende habitattypen die in meer of mindere mate gevoelig zijn 

voor de depositie van stikstof. Gevoelige habitattypen zijn Stroomdalgraslanden [H6120], 

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden [H6510A&B] en Vochtige alluviale bossen [H91E0B]. 

Deze liggen voornamelijk buitendijks verspreid over verschillende delen van de Biesbosch. 

4.2.2 HABITATRICHTLIJNSOORTEN

Zeeprik, rivierprik, elft, fint, zalm, rivierdonderpad 

Zeeprik, rivierprik, elf, fint, zalm en rivierdonderpad zijn soorten die in de rivieren voorkomen 

en niet in de binnendijkse wateren. Een aantal van deze soorten komt (incidenteel) voor in 

het Steurgat (DLG, 2010c; 2010f; 2010g; 2010h; 2010i). Aanwezigheid van deze vissoorten in 

de Bruine Kil en het projectgebied is uitgesloten. 

 

Bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper 

De bittervoorn is een vis van stilstaande of langzaam stromend, helder, relatief ondiep water 

met een rijke onderwatervegetatie en doorgaans een niet al te weke bodem. Bij vergelijkbare 

omstandigheden kan de soort ook in de oeverzone van dieper water voorkomen.  

Het leefgebied van grote modderkruiper bestaat uit ondiep, stilstaand of langzaam stromend 

water en ook vergevorderde verlandingsstadia en overstromingsvlaktes. De bodem van het 

water bestaat uit een dikke modderlaag met een rijke begroeiing. De kleine modderkruiper komt 

eveneens voor in stilstaande en langzaam stromende wateren maar heeft meer dan de grote 

modderkruiper een voorkeur voor harde en zandige bodems (Ministerie van LNV, 2008). 

 

Het is bekend dat deze vissoorten in de Biesboschkreken en polders voorkomen (DLG, 

2010b; 2010d; 2010e; ARCADIS, 2010b). De sloten in het plangebied vormen marginaal maar 

potentieel leefgebied voor deze soorten. Aanwezigheid van deze kwalificerende vissoorten 

is niet uitgesloten. 

Door de aanwezigheid van een duiker met verloop is het niet mogelijk voor vissen om van 

de Bruine Kil naar de sloten in het landbouwgebied te komen. Andersom is dit wel 

mogelijk, omdat het water van de landbouwgebieden naar de Bruine Kil stroomt. 

Afbeelding 4

Habitattypen in de omgeving 

van het plangebied (kaart 

afkomstig van 

Staatsbosbeheer). Grijs 

staat voor H0000 = geen 

habitattype
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Meervleermuis 

De meervleermuizen foerageren boven grotere open wateren en oevers van plassen, meren, 

kanalen, rivieren en vaarten, waarbij beschutting van oevervegetaties wenselijk is. In open 

gebieden is beschutting van bossen en struwelen belangrijk. Foerageergebieden liggen tot 

op 10 – 20 km van de verblijfplaats. Vliegroutes over land volgen lijnvormige 

landschapselementen als heggen, houtwallen, lanen en tuinen, maar voor grotere afstanden 

hebben vooral watergangen de voorkeur als vliegroute (Ministerie van LNV, 2008). 

De Biesbosch is aangewezen als leefgebied voor de meervleermuis. De watergangen en 

plassen zijn foerageergebied. Het is bekend dat ten oosten van de Biesbosch twee 

kraamkolonies liggen in Werkendam en Hank (Ministerie van LNV, 2009c).  

Binnen het plangebied liggen geen geschikte foerageergebieden voor meervleermuizen. 

De bomenrijen in het plangebied maken geen onderdeel uit van een doorgaande 

laanstructuur en daarmee een doorgaande vliegroute. De bosstroken ten noorden en zuiden 

van de RBT vormen wel geschikte vliegroutes voor meervleermuizen. Verder liggen in het 

plangebied geen foerageergebied voor de meervleermuis. Aanwezigheid van 

verblijfplaatsen in de boerderij aan de Grotewaardweg is onwaarschijnlijk, maar niet 

uitgesloten. Vaste verblijfplaatsen van deze vleermuissoorten zijn voornamelijk grotten, 

kalksteengroeven, bunkers, kazematten, forten, vestingwerken, kelders en oude 

steenfabrieken, structuren met een constant klimaat. Maar incidenteel zijn meervleermuizen 

aangetroffen onder dakpannen en dakranden (Ministerie van LNV, 2008).  

 

Bever 

Bevers hebben water nodig met een minimale diepte van 50 cm en houtachtige gewassen 

voor voedsel (Broekhuizen et al., 

1992). In de Biesbosch komen bevers 

voor. De ondiepe, smalle sloten en het 

ontbreken van houtige gewassen 

maken dat het plangebied niet 

geschikt is als leefgebied van de bever. 

Het is bekend dat buitendijks in het 

Steurgat en binnendijks langs de 

Bakkerskil beverburchten liggen (ten 

westen van het plangebied), langs de 

Bruine Kil liggen geen beverburchten 

(ARCADIS, 2010b). De Bruine Kil 

maakt deel uit van een wandelroute 

en langs het water liggen schouwpaden die door recreanten worden gebruikt (zie 

Afbeelding 5). De Bruine Kil nabij het plangebied vormt ook geen geschikt leefgebied voor 

de bever, vanwege de (hoewel beperkt) verstoring door wandelaars (mogelijk met honden). 

Aanwezigheid van de bever in en rond het plangebied is uitgesloten.  

 

Noordse woelmuis 

Waarnemingen van de noordse woelmuis zijn niet bekend in het plangebied of in het 

aanliggend Natura 2000-gebied (DLG, 2010a). De noordse woelmuis leeft in hoge vegetaties 

met vooral grasachtige planten. De noordse woelmuis houdt alleen stand houden in zeer 

natte en incidenteel overstroomde riet- en ruigtevegetaties (Ministerie van LNV, 2008).  

Afbeelding 5

Bruine Kil nabij plangebied.

 



 

Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

  

  
 

      

 

075347281:0.17 - Definitief ARCADIS

  

20
    

 

De veldmuis en aardmuis zijn algemeen voorkomende soorten (website 

zoogdiervereniging). In het plangebied ontbreken geschikte leefgebieden waar de noordse 

woelmuis kan ontsnappen aan de concurrentiestrijd met aardmuis en veldmuis. Ook langs 

de Bruine Kil, nabij het plangebied, zijn de omstandigheden niet geschikt voor deze soort. 

De aanwezigheid van de noordse woelmuis in en rond het plangebied is uitgesloten. 

 

Tonghaarmuts 

Tonghaarmuts is een mos dat in Nederland voornamelijk voorkomt in jonge wilgenbossen 

langs de rivieren. Bomen waar de soort op is aangetroffen zijn schietwilg, katwilg, populier, 

vlier en zomereik. Het is belangrijk dat de groeiplaatsen van deze soort niet te snel 

uitdrogen. Vooral horizontale takken en schuine boomstammen en noord- en oostranden 

van bossen vormen de ideale groeiplaats voor deze soort (Ministerie van LNV, 2008). In het 

plangebied zijn dergelijke groeiplaatsen met geschikte (luchtvochtige) plaatsen niet 

aangetroffen.  

Langs de Bruine Kil liggen bosstroken. Deze bosstroken staan voornamelijk uit essen. In het 

bos zijn relatief weinig horizontale stammen en takken aanwezig. Vanwege het open en 

niet-moerassige karakter van het bos, ontbreken geschikte groeiplaatsen voor tonghaarmuts. 

Groeiplaatsen van het mos zijn ook alleen maar bekend in de buitendijkse delen van de 

Biesbosch (DLG, 2010j). Aanwezigheid van deze soort is binnen en in de omgeving van het 

plangebied uitgesloten. 

4.3 VOGELRICHTLIJN

4.3.1 BROEDVOGELS

Aalscholver 

Tijdens het veldbezoek is geen aalscholverkolonie waargenomen in het plangebied of de 

directe omgeving. Aalscholvers broeden in kolonies in bomen in moerasbossen. Bij voorkeur 

zijn deze bossen slecht toegankelijk (Samenwerkingsverband West-Brabantse 

Vogelwerkgroepen, 2007). Het is bekend dat in de Biesbosch (buitendijks) een 

aalscholverkolonie voorkomt langs het Hollands Diep (DLG, 2010k). De wateren in het 

plangebied zijn niet geschikt voor vissende vogels. Mogelijk komt incidenteel een 

aalscholver voor in de Bruine Kil, omdat deze waterloop een marginaal foerageergebied is. 

 

Roerdomp, porseleinhoen, snor, rietzanger 

Roerdomp, porseleinhoen, snor en rietzanger zijn moerasvogels. De roerdomp is een vogel 

van de grotere rietmoerassen. Moerassen, vennen, meren, zandputten, kleiputten, turfgaten 

en visvijvers met rietoevers vormen geschikt broedgebieden. De porseleinhoen is een soort 

van open moerassen en natte graslanden. Vooral vegetaties van russen, liesgras en zeggen 

met plaatselijk ondiep water vormen geschikt broedgebied. De snor broedt in 

moerasvegetaties met doorgaans hoog opgaande soorten als riet, galigaan en lisdodde.  

Tot slot broedt de rietzanger in riet- en grote zeggemoerassen en sterk verlandde vegetaties 

met ruigtekruiden (Samenwerkingsverband West-Brabantse Vogelwerkgroepen, 2007). 

De roerdomp, porseleinhoen en rietzanger broeden alleen buitendijks in de Biesbosch (DLG, 

2010k; 2010m). Ook de snor broedt voornamelijk buitendijks, maar ook in het zuidelijke deel 

van de Oostkil (DLG, 2010l).  
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De omstandigheden binnen het plangebied zijn voor geen van deze soorten geschikt: niet 

om de broeden, maar ook niet om te foerageren. Ook de Bruine Kil en oevers nabij het 

plangebied vormen voor geen van deze soorten een geschikt broedgebied. Aanwezigheid 

van deze vier soorten in het plangebied en directe omgeving is uitgesloten. 

 

Bruine kiekendief 

Hoewel bekend is dat de bruine kiekendief incidenteel broedt in grootschalig akkerland met 

graan, vlas of koolzaad, maar de voorkeur van deze soort ligt bij moerassen met riet en 

wilgen. Bekend is dat de soort heeft gebroed langs het Steurgat (DLG, 2010k), zuidelijk langs 

de Bruine Kil, maar ook langs de Oostkil (oostelijk van plangebied) en Bakkerskil (westelijk 

van plangebied) (Samenwerkingsverband West-Brabantse Vogelwerkgroepen, 2007).  

De soort is waargenomen tijdens het veldbezoek waargenomen boven de akkers. Dit 

individu vloog van oost naar west over de akkers naar de bosstrook langs de Bruine Kil. 

Aanwezigheid van broedgebieden is uitgesloten binnen het plangebied, omdat de geschikte 

omstandigheden niet aanwezig zijn. Het plangebied vormt een marginaal foerageergebied: 

de aanwezigheid van prooien is niet bijzonder hoog door de afwezigheid van ruige delen of 

akkerranden. Bovendien foerageert de bruine kiekendief liever bij meer beschutting van 

rietkragen en hoger opgaande vegetatie, vanwege de dekking die deze de vogel biedt. 

Dergelijke dekking is geheel afwezig in het landbouwgebied, de bosstroken langs de randen 

bieden niet de gewenste dekking in het landbouwgebied. 

 

IJsvogel 

Stilstaande en zwak stromende heldere wateren vormen het foerageergebied van de 

ijsvogel. Belangrijk is de aanwezigheid van geschikte uitkijkposten in bijvoorbeeld de vorm 

van overhangende takken. Het is bekend dat de soort in de Biesbosch voorkomt en op 

verschillende plaatsen langs het Steurgat (DLG, 2010k) in de Oostkil 

(Samenwerkingsverband West-Brabantse Vogelwerkgroepen, 2007). 

Het plangebied is niet geschikt als foerageergebied voor de ijsvogel. De wateren zijn ondiep 

en niet helder. Bovendien ontbreken uitkijkposten langs de sloten door de akkers. De oevers 

van de akkers zijn ook niet geschikt voor ijsvogelnesten. 

De Bruine Kil nabij het plangebied vormt eveneens geen geschikt foerageergebied door het 

troebelere water en ontbreken van uitkijkposten (zie Afbeelding 5). De oevers van de Bruine 

Kil zijn nabij het plangebied ook niet steil en zandig en vormen geen geschikte broedplaats. 

De aanwezigheid van de ijsvogels in het plangebied en aanliggende delen van Natura 2000 

is uitgesloten. 

 

Blauwborst 

De blauwborst is een vogel van moerassen, verlandingssituaties en natte struwelen.  

De vogels profiteren van overgangen van open naar meer gesloten vegetaties, omdat de 

open delen gebruikt worden om te foerageren en de opgaande delen om te broeden. Het is 

bekend dat de blauwborsten broeden langs het Steurgat (DLG, 2010l) in de zuidelijke delen 

van de Biesboschkreken (Samenwerkingsverband West-Brabantse Vogelwerkgroepen, 

2007). Hier liggen bredere oevers met meer moerassige omstandigheden dan de noordelijke 

delen. 

Het plangebied biedt geen geschikt leefgebied voor de blauwborst, vanwege het geheel 

ontbreken van moerassige omstandigheden.  
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Deze omstandigheden ontbreken ook in het aangrenzende deel van het Natura 2000-gebied. 

De verwachting is dat blauwborsten verder naar het zuiden langs de Bruine Kil voorkomen. 

 

Overige broedvogels 

Het plangebied vormt voor de kwak, kwartelkoning, visdief en zwarte stern geen geschikt 

broedgebied. Hetzelfde geldt voor de aanliggende delen van het Natura 2000-gebied.  

De broedgebieden van de vogels zijn als volgt (Samenwerkingsverband West-Brabantse 

Vogelwerkgroepen, 2007): 

De kwak broedt in ondoordringbaar moerasbos. 

De kwartelkoning broedt in extensief gebruikt cultuurland en in reservaatgraslanden. 

De visdief broedt in kolonies in rustige, zandige, spaarzaam begroeide gebieden met in 

de nabijheid geschikte foerageergebieden. 

De zwarte stern broedt op vlottende waterplanten of plantaardige resten op open water. 

Aanwezigheid van overige broedvogels in en nabij het plangebied is uitgesloten. 

4.3.2 NIET-BROEDVOGELS

De Biesbosch is aangewezen voor een groot aantal niet-broedvogels. Dit Natura 2000-gebied 

vormt voor verschillende vogelsoorten een gebied om te rusten, te slapen, te foerageren of 

anderszins te verblijven. Het is belangrijk om ook inzicht te krijgen in het aantal vogels in de 

directe omgeving, omdat deze mogelijk van invloed zijn op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het nabijliggende Natura 2000-gebied. 

Tabel 5 geeft een overzicht van de kwalificerende niet-broedvogels die in de Biesbosch en 

omgeving voorkomen. 

 

Code Vogelrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling Biesbosch Polders 

oost van 

Biesbosch

A005 Fuut 450 310 0

A017 Aalscholver2 330 194 1

A027 Grote zilverreiger2 Gem. 10 / max. 60 10 1

A034 Lepelaar2 10 4 -

A037 Kleine zwaan4 10 6 5

A041 Kolgans4 Gem. 1800 / max. 34200 651 421

A043 Grauwe gans4 2300 1442 281

A045 Brandgans4 Gem. 870 / max. 4900 74 1

A050 Smient5 3300 653 -

A051 Krakeend5 1300 595 0

A052 Wintertaling5 1100 693 0

A053 Wilde eend5 4000 1268 3

A054 Pijlstaart1 70 74 -

A056 Slobeend5 270 213 2

A059 Tafeleend1 130 97 -

A061 Kuifeend1 3800 3337 2

A068 Nonnetje1 20 9 -

A070 Grote zaagbek1 30 15 0

A075 Zeearend Max. 2 - -

Tabel 5

Seizoensgemiddelden van 

de Biesbosch en omgeving. 

-: soort is niet aanwezig

0: soort is wel aanwezig, 

maar in geringe aantallen, 

gemiddelde is daarom 0

Bron: De Boer, 2010, zie 

ARCADIS, 2010b.
1 duikeenden (DLG, 2010n)
2 reigerachtigen (DLG, 

2010q)
3 steltlopers (DLG, 2010s)
4 zwanen en ganzen (DLG, 

2010t)
5 zwemeenden (DLG, 

2010u)
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Code Vogelrichtlijnsoort Instandhoudingsdoelstelling Biesbosch Polders 

oost van 

Biesbosch

A094 Visarend Max. 6 - -

A125 Meerkoet 3100 1613 2

A156 Grutto3 60 3 -

n.v.t. Wilde zwaan n.v.t. 0 -

n.v.t. Blauwe kiekendief n.v.t. - -

n.v.t. Smelleken n.v.t. - -

n.v.t. Slechtvalk n.v.t. - -

n.v.t. Kluut n.v.t. 0 -

n.v.t. Goudplevier n.v.t. - -

n.v.t. Kemphaan n.v.t. 0 -

n.v.t. Bosruiter n.v.t. 0 -

n.v.t. Bosuil n.v.t. - -

n.v.t. Velduil n.v.t. - -

n.v.t. Zwarte wouw n.v.t. - -

n.v.t. Rode wouw n.v.t. - -

 

Uit de gegevens (zie ARCADIS, 2010b) voor niet-broedvogels blijkt dat de polders ten 

oosten van de Biesbosch een geringe functie hebben voor vogels waarvoor 

instandhoudingdoelstellingen gelden. Duikeenden en zwemeenden komen niet voor in de 

polder of aanliggende kreken, wel in het Steurgat (DLG, 2010n; 2010u). De fuut, de 

meerkoet en reigerachtigen zijn wel waargenomen in het Steurgat, maar niet in de Bruine 

Kil (DLG, 2010o; 2010p; 2010q). De zeearend is in 2007 niet waargenomen en de visarend in 

kleine aantallen in de buitendijkse delen van de Biesbosch (DLG, 2010r). Leefgebieden voor 

beide soorten zijn uitgestrekte moerasgebieden, de kreken voldoen niet aan de eisen voor 

deze soorten. Zwanen en ganzen komen in het Natura 2000-gebied vooral voor in de 

verschillende graslanden en wateren. De aantallen zijn vooral hoog in de graslanden ten 

oosten van Dordrecht (DLG, 2010t). Ook in de Noordwaard (buiten Natura 2000) kwamen 

in 2007 nog veel ganzen voor. In de polders ten oosten van de Biesbosch komen de kolgans 

en grauwe gans voor in aanzienlijk aantallen. De 1%norm (zie volgende tekstkader) wordt 

echter niet overschreden voor het gebied waarbinnen het RBT voorzien is. Het aantal 

ganzen in en rond het plangebied is gering, in vergelijking met andere gebieden binnen en 

grenzend aan de Biesbosch. 

 

KWALIFICERENDE AANTALLEN

Gebieden kwalificeren als Vogelrichtlijngebied wanneer het gebied behoort tot één van de vijf 

belangrijkste gebieden voor broedvogels en Bijlage I van de Vogelrichtlijn of als geregeld meer dan 1 

% van de biogeografische populatie van één of meerdere soorten watervogels in het gebied verblijft. 

De biogeografische populatie is de populatie waarbinnen uitwisseling plaatsvindt. Voor de meeste 

soorten gaat het om de West-Europese populatie.
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4.4 BESCHERMDE NATUURMONUMENTEN

Beschermde natuurmonumenten liggen niet in de omgeving van het plangebied.  

Het dichtstbijzijnde gebied ligt ten noorden van Gorinchem. Gezien de grote afstand en 

fysieke scheiding van de Merwede zijn effecten uitgesloten. Beschermde 

natuurmonumenten komen verder niet meer aan bod in deze voortoets. 

4.5 SAMENVATTING 

Tabel 6 geeft een overzicht van de kwalificerende waarden in en rond het plangebied.  

 

Code Kwalificerende waarden Functie plangebied Functie aangrenzende deel 

Natura 2000

Habitatrichtlijn: habitattypen

H6120 Stroomdalgraslanden
Geen, maar habitattype is 
gevoelig voor depositie van 
stikstof

Geen, habitattypen liggen op 
relatief grote afstand van 
plangebied in de Biesbosch

H6510A
Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Glanshaver)

Geen, maar habitattype is 
gevoelig voor depositie van 
stikstof

Geen, habitattypen liggen op 
relatief grote afstand van 
plangebied in de Biesbosch

H6510B

Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Grote 

vossenstaart)

Geen, maar habitattype is 
gevoelig voor depositie van 
stikstof

Geen, habitattypen liggen op 
relatief grote afstand van 
plangebied in de Biesbosch

H91E0A
Vochtige alluviale bossen 
(subtype 
Zachthoutooibossen)

Geen
Geen, bevinden zich op een 
afstand van 1 km in de Bruine Kil

H91E0B
Vochtige alluviale bossen 
(subtype Essen-

iepenbossen)

Geen, maar habitattype is 
gevoelig voor depositie van 
stikstof

Geen, habitattypen liggen op 
relatief grote afstand van 
plangebied in de Biesbosch

Overige habitattypen Geen
Geen, bevinden zich op een 
afstand van 1 km in de Bruine Kil

Habitattypen: Habitatrichtlijnsoorten

H1134 Bittervoorn Mogelijk leefgebied Leefgebied in Bruine Kil

H1145 Grote modderkruiper Mogelijk leefgebied Leefgebied in Bruine Kil

H1149 Kleine modderkruiper Mogelijk leefgebied Leefgebied in Bruine Kil

H1318 Meervleermuis Kleine kans verblijfplaats Foerageergebied, trekroute

Overige soorten Geen Geen

Vogelrichtlijn: broedvogels

A017 Aalscholver Geen
Foerageergebied / geen kolonie 
aanwezig

A081 Bruine kiekendief
Marginaal foerageergebied / 
geen broedgebied

Foerageergebied / geen 
broedgebied

A272 Blauwborst Geen
Zuiden van Bruine Kil 
broedgebied

Overige broedvogels Geen Geen

Vogelrichtlijn: niet-broedvogels

A041 Kolgans Foerageergebied, rustgebied Geen

A043 Grauwe gans Foerageergebied, rustgebied Geen

Overige niet-broedvogels Geen/incidenteel voorkomen Geen/incidenteel voorkomen

Tabel 6

Overzicht van de 

kwalificerende 

natuurwaarden in het kader 

van Natura 2000 in en rond 

het plangebied.
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Hoofdstuk 5 beschrijft de effecten op beschermde natuurwaarden zoals deze beschreven zijn in 

hoofdstuk 4. Bij het beschrijven van de effecten is dezelfde indeling aangehouden als in hoofdstuk 4 bij 

het beschrijven van de relevante natuurwaarden. Per type natuurwaarden zijn de effecten beschreven, 

waarbij, wanneer relevant, onderscheid is gemaakt tussen permanente en tijdelijke effecten. 

5.1 MOGELIJKE EFFECTEN

De werkzaamheden vinden plaats buiten het Natura 2000-gebied Biesbosch, van 

ruimtebeslag is geen sprake.  

De overige effecten zijn onder te verdelen in tijdelijke effecten en permanente effecten: 

Tijdelijke effecten zijn het gevolg van de werkzaamheden in het plangebied: 

Toename van verstoring ten opzichte van de huidige situatie door: 

geluid; door bouwrijp maken van percelen, aanleggen van wegen, bouwen van 

bedrijven; 

menselijke activiteit (visuele verstoring); dit geldt voornamelijk aan de randen van 

het Natura 2000-gebied; 

licht; verlichting van bouwterreinen. 

Permanente effecten zijn het gevolg van het in gebruik nemen van het RBT: 

Toename van verstoring ten opzichte van de huidige situatie door: 

geluid; verkeersbewegingen, geluid van aanwezige bedrijven; 

menselijke activiteit (visuele verstoring); dit geldt voornamelijk aan de randen van 

het Natura 2000-gebied; 

licht; verlichting van aanwezige bedrijven en in openbare ruimte. 

Kwaliteitsverlies van habitattypen en leefgebieden door toename van 

stikstofdepositie door aanwezige bedrijven en de toename van verkeer. 

 

Tabel 7 geeft een overzicht van de mogelijke effecten op de kwalificerende waarden.  

De tabel laat zien dat niet alle mogelijke effecten van toepassing zijn op alle kwalificerende 

waarden. 

 

Effect Habitattypen Habitatrichtlijn-

soorten

Vogelrichtlijn-

soorten: 

broedvogels

Vogelrichtlijn-

soorten: niet-

broedvogels

Tijdelijke effecten

Verstoring geluid Geen effect Verstoring van 
aanwezige 
soorten

Verstoring van 
aanwezige 
soorten

Verstoring van 
aanwezige 
soorten

Verstoring menselijke 
activiteit

Verstoring licht

Permanente effecten

Verstoring geluid Geen effect Verstoring van Verstoring van Verstoring van 

5Effecten

Tijdelijke effecten

- Verstoring door geluid, 

menselijke activiteit en licht

Permanente effecten

- Verstoring door geluid, 

menselijke activiteit en licht

- Kwaliteitsverlies door 

toename stikstofdepositie

Tabel 7

Mogelijke effecten op 

kwalificerende waarden. 

 

HOOFDSTUK
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Effect Habitattypen Habitatrichtlijn-

soorten

Vogelrichtlijn-

soorten: 

broedvogels

Vogelrichtlijn-

soorten: niet-

broedvogels

Verstoring menselijke 
activiteit

aanwezige 
soorten

aanwezige 
soorten

aanwezige 
soorten

Verstoring licht

Kwaliteitsvermindering 
door toename 
stikstofdepositie

Bij een 
toename van 
stikstofdepositie 
neemt de 
kwaliteit van 
gevoelige 
habitattypen af

Soorten zijn niet 
afhankelijk van 
betreffende 
habitattypes. 
Effect van 
stikstofdepositie 
is uitgesloten. 

Soorten zijn niet 
afhankelijk van 
betreffende 
habitattypes. 
Effect van 
stikstofdepositie 
is uitgesloten.

Soorten zijn niet 
afhankelijk van 
betreffende 
habitattypes. 
Effect van 
stikstofdepositie 
is uitgesloten.

5.2 EFFECTBESCHRIJVING

Tabel 8 geeft een beschrijving van de effecten op kwalificerende waarden. De tabel is te zien 

als een combinatie van Tabel 6 en Tabel 7 met aanvullende uitwerking. Alleen voor de 

soorten die effect ondervinden (Tabel 6) beschrijven we de relevante effecten (Tabel 7). 

 

Code Kwalificerende 

waarde

Tijdelijke effecten Permanente effecten

Habitatrichtlijn: habitattypen

H6120 Stroomdalgraslanden

- Verstoring door geluid, 
menselijke activiteit en licht 
leidt niet tot effecten op 
vegetaties.

- Kwaliteitsverlies door een 
toename van stikstofdepositie 
(zie bijlage 2 en 3)

H6510A
Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Glanshaver)

H6510B

Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Grote 

vossenstaart)

H91E0A
Vochtige alluviale 
bossen (subtype 
Zachthoutooibossen)

- Herinrichting van het 
plangebied leidt niet tot directe 
effecten voor dit habitattype 
vanwege grote afstand.

- Kwaliteitsverlies door een 
toename van stikstofdepositie 
(zie bijlage 2 en 3)

H91E0B
Vochtige alluviale 
bossen (subtype 
Essen-iepenbossen)

- Kwaliteitsverlies door een 
toename van stikstofdepositie 
(zie bijlage 2 en 3)

Habitattypen: Habitatrichtlijnsoorten

H1134 Bittervoorn - Het doden en verstoren 
buiten het Natura 2000-
gebied leidt niet tot effecten 
op de populatie in het Natura 
2000-gebied. Vissen kunnen 
in één richting van de sloten 
naar de Bruine Kil trekken, 
niet in de andere richting. De 
sloten vormen geen 
essentiële verbinding tussen 
leefgebieden: mogelijkheden 
om van de sloten naar de 
Bruine Kil te trekken blijven 
bestaan bij het dempen van 

- Er is alleen voorzien in het 
lozen van schoon water. De 
sloten in het plangebied hebben 
geen functie voor de populaties 
van vissen binnen Natura 2000. 
Het eventueel dempen van
enkele sloten in het plangebied 
leidt niet tot effecten op de 
populaties binnen Natura 2000. 

H1145 Grote modderkruiper

Tabel 8

Effectbeschrijving voor de 

kwalificerende soorten en

relevante effecten. 

Groen: effecten zijn 

uitgesloten

Oranje: effecten zijn niet 

uitgesloten
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Code Kwalificerende 

waarde

Tijdelijke effecten Permanente effecten

H1149 Kleine modderkruiper de sloten in het plangebied. 
Het eventueel verdwijnen 
van eventuele populaties in 
het RBT heeft geen effect op 
de populaties in de Bruine 
Kil.

H1318 Meervleermuis -Verstoring van nabijgelegen 
foerageergebied door licht

-Verstoring van nabijgelegen 
trekroutes door licht.

-Verstoring van nabijgelegen 
foerageergebied door licht.

-Verstoring van nabijgelegen 
trekroutes door licht.

- Verdwijnen mogelijke 
verblijfplaats.

- Werkzaamheden en 
verstoring vinden overdag 
plaats en leiden niet tot 
effecten.

- Toename van geluid en 
menselijke activiteit is vooral 
overdag en leidt derhalve niet 
tot effecten.

Vogelrichtlijn: broedvogels

A017 Aalscholver - Het bos scheidt de Bruine 
Kil van het plangebied: 
tijdens de werkzaamheden is 
het mogelijk om te 
foerageren. Tijdelijke 
effecten zijn uitgesloten.

- Het bos scheidt de Bruine Kil 
van het plangebied: tijdens de 
werkzaamheden is het mogelijk 
om te foerageren. Tijdelijke 
effecten zijn uitgesloten.

A081 Bruine kiekendief - Verstoring van 
foerageergebied door geluid 
en menselijke activiteit.

- Afname van foerageergebied 
door geluid en menselijke 
activiteit.

- Verstoring nesten is niet 
voorzien vanwege grote afstand 
geschikte en bekende 
broedplaatsen tot plangebied.

- Verstoring nesten is niet 
voorzien vanwege grote 
afstand geschikte en 
bekende broedplaatsen tot 
plangebied.

A272 Blauwborst - In de directe omgeving 
komt deze soort niet voor. 
Verder gelegen 
broedplaatsen worden 
afgeschermd van verstoring 
door de bosstrook langs de 
Bruine Kil. Effecten zijn 
uitgesloten.

- In de directe omgeving komt 
deze soort niet voor. Verder 
gelegen broedplaatsen worden 
afgeschermd van verstoring 
door de bosstrook langs de 
Bruine Kil. Effecten zijn 
uitgesloten.

Vogelrichtlijn: niet-broedvogels

A041 Kolgans - Verdwijnen van foerageer-
en rustgebieden door een 
toename van verstoring door 
geluid en menselijke 
activiteit.

- Verdwijnen van foerageer- en 
rustgebieden door een toename 
van verstoring door geluid en 
menselijke activiteit.

A043 Grauwe gans

Overige vogelsoorten -Verstoring van incidenteel 
voorkomende soorten. 

- Verstoring van incidenteel 
voorkomende soorten

5.3 CUMULATIEVE EFFECTEN

In de omgeving van het plangebied zijn verschillende projecten voorzien die invloed hebben 

om Natura 2000. In het kader van de Natuurbeschermingswet moeten de cumulatieve 

effecten worden beschouwd. 
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In het kader van cumulatieve effecten is het belangrijk om inzicht te hebben in mogelijk 

invloeden van projecten in de omgeving. In de omgeving voorzien wij de volgende 

projecten: 

Baggeren van Biesboschkreken. 

Kreekherstel Biesboschkreken. 

Dijkversterkingsplannen. 

Ontpoldering Noordwaard. 

Aanleggen en gebruik recreatiepoort Noordwaard. 

Overige waterstandsverlagende maatregelen in de rivieren. 

Aangepast sluitingsregime Haringvlietsluizen. 

Ontwikkeling Jannezand. 

Overige ruimtelijke ontwikkelingen gemeente Werkendam. 

Verbreding A27. 

 

Zie voor een uitgebreide beschrijving bijlage 4. Cumulatie van effecten is voor belang voor 

de depositie van stikstof en aanwezige vispopulaties in vooral de Bruine Kil. 
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In hoofdstuk 7 is de daadwerkelijke toetsing opgenomen van de effecten (hoofdstuk 5) en mitigerende 

maatregelen (hoofdstuk 6) op de aanwezige natuurwaarden (hoofdstuk 4) aan de hand van het 

wettelijk kader (hoofdstuk 3). 

6.1 HABITATRICHTLIJN

6.1.1 HABITATTYPEN

Ruimtebeslag of lozen van afvalwater is niet voorzien. Alleen een toename van 

stikstofdepositie in de omgeving leidt tot een permanent effect op gevoelige habitattypen. 

Het gaat in de Biesbosch om Stroomdalgraslanden, Glanshaver- en vossenstaarthooilanden 

en Vochtige alluviale bossen, maar effecten zijn ook mogelijk in verder gelegen Natura 2000-

gebieden. Voor de gevoelige habitattypen in de Biesbosch gelden uitbreidingsopgaven en/of 

kwaliteitsverbeteringen. De effecten van een verhoging van de stikstofdepositie dient in een 

aanvullende toetsing getoetst te worden. Aangezien kritische depositiewaarden in de 

omgeving door achtergronddeposities al overschreden worden, is een Passende Beoordeling 

onvermijdelijk. Hierbij is het ook belangrijk om omringende initiatieven als de reconstructie 

van de N283 en verbreding van de A27 mee te nemen. Significante effecten zijn in dit 

stadium van de planvorming niet uit te sluiten. 

6.1.2 HABITATRICHTLIJNSOORTEN

Voor soorten die niet aanwezig zijn in het plangebied of voor welke het plangebied geen 

functie heeft, zijn effecten en daarmee significante effecten uitgesloten. 

 

Vissen 

Bittervoorn, grote modderkruiper en kleine modderkruiper komen voor in de polders.  

De instandhoudingsdoelstelling betreft behoud van omvang verspreiding en kwaliteit voor 

behoud van de populaties van deze soorten. De functie van de sloten in het plangebied voor 

de leefgebieden in de Biesbosch is gering. De invloed strekt niet verder dan de noordkant 

van de Bruine Kil, van een robuuste verbinding van leefgebieden is door aanwezigheid van 

de duiker met verloop geen sprake. Het eventueel verdwijnen van enkele sloten heeft geen 

effect op de instandhoudingdoelstellingen in de Biesbosch1. 

 

                                                                 

1 Polder Jannezand ligt binnendijks en wordt voor vissen ingericht. Deze sloten zijn wel van belang 

voor de Biesbosch-populatie door de voorziene verbinding met het Natura 2000-gebied. 

6Toetsing 
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Meervleermuis 

De instandhoudingsdoelstelling voor de meervleermuis is behoud van omvang en kwaliteit 

van leefgebieden. In de Biesbosch liggen geen verblijfplaatsen omdat deze zich in de 

bebouwing bevinden. Het aantasten van de verblijfplaatsen is niet aan de orde, buiten het 

Natura 2000-gebied blijft de Flora- en faunawet van toepassing. 

Verlichting leidt tot een afname van kwaliteit van het leefgebied rond de Bruine Kil en 

bijbehorende bosstrook. Afname is te voorkomen door eisen te stellen aan de verlichting  

(zie § 6.4). Als aanpassing van verlichting niet mogelijk is, dient een aanvullende toetsing 

(met mogelijk aanvullende onderzoeken) te worden uitgevoerd. 

6.2 VOGELRICHTLIJN

6.2.1 BROEDVOGELS

Het plangebied heeft voor een tweetal kwalificerende broedvogels een functie: 

Het plangebied en directe omgeving vormen geen broedgebied voor verschillende 

kwalificerende broedvogelsoorten. De blauwborst broedt wel in de omgeving maar het 

plangebied heeft geen functie voor deze soort. Effecten en daarmee significante effecten 

zijn uitgesloten. 

Kolonies van de aalscholver komen niet voor in de omgeving. Mogelijk vormt de Bruine 

Kil foerageergebied voor deze soort, maar een specifieke functie heeft de Bruine kil niet 

voor kolonies in de Biesbosch. Effecten en daarmee significante effecten zijn uitgesloten. 

Het plangebied vormt marginaal foerageergebied voor de bruine kiekendief. Deze 

vogels broeden in ieder geval niet in het plangebied. In de omgeving liggen voldoende 

vergelijkbare gebieden, uitwijkmogelijkheden voor foerageergebieden zijn aanwezig. 

Realisatie van het RBT leidt niet tot een achteruitgang van het aantal broedparen in de 

Biesbosch. 

6.2.2 NIET-BROEDVOGELS

Het plangebied heeft voor niet-broedvogels een geringe functie. Voor een groot aantal 

vogelsoorten heeft het gebied geen specifieke functie en komen deze soorten slechts 

incidenteel voor. In de omgeving liggen voldoende uitwijkmogelijkheden in de vorm van 

agrarisch gebied. Effecten en daarmee significante effecten zijn uitgesloten. 

 

Mogelijk komen in het gebied aanzienlijk aantallen voor van de kolgans en grauwe gans. 

Het opgetelde aantal vogels in de polder ten oosten van de Biesbosch overschrijdt niet de 

1%-norm van de biogeografische populatie. Het RBT vormt slechts een klein deel van het 

geschikte rust- en foerageergebied ten oosten van de Biesbosch. Gezien het (geringe) aantal 

vogels en de uitwijkmogelijkheden ten oosten van de Biesbosch leidt realisatie van het RBT 

niet tot effecten op de instandhoudingsdoelstelling voor deze vogelsoorten. Significante 

effecten zijn uitgesloten. 
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6.3 VOORGESTELDE UITVOER VAN WERKZAAMHEDEN

De hier voorgestelde maatregelen beperken invloeden van de werkzaamheden en 

herinrichting op de omgeving.  

Mogelijk volgen uit de onderzoeken gedaan in het kader van de Flora- en faunawet nog 

aanvullende maatregelen: 

Verwijder de vegetatie, sloop de bebouwing en kap de bomen buiten het broedseizoen. 

Als dit niet mogelijk is, maak de betreffende locatie dan voor het broedseizoen effectief 

ongeschikt (bijvoorbeeld door snoeien, maaien of strippen) voor broedende vogels. 

Demp de sloten buiten de kwetsbare periode van vissen. Dit is buiten de 

voortplantingsperiode en winterrust van vissen. De geschikte periode is september – 

oktober (mogelijk november, watertemperatuur moet boven de 6 °C liggen). 

Demp de sloten in één richting naar openstaande wateren. Het heeft de voorkeur om de 

sloten te dumpen in de richting van de Bruine Kil, omdat hier permanent water 

aanwezig is. Modderkruipers laten zich moeilijk opdrijven, waardoor de sloten mogelijk 

leeggevist moeten worden. De bittervoorn legt haar eieren in zoetwatermosselen.  

Bij aanwezigheid van de bittervoorn, zijn zoetwatermosselen beschermd als 

voortplantingsplaats en dienen dan ook opgevist en verplaatst te worden voordat de 

sloten gedempt worden. Deze maatregelen zijn ook vereist in het kader van de Flora- en 

faunawet. De maatregelen zijn in dit rapport verder uitgewerkt (zie ARCADIS, 2011). 

6.4 VOORGESTELDE INRICHTING PLANGEBIED

Naast negatieve effecten, liggen bij de ontwikkeling van het terrein op kansen voor natuur. 

In de huidige situatie zijn de natuurwaarden beperkt, maar met aanpassingen aan het 

ontwerp is het mogelijk om de natuurwaarden in het gebied te verhogen. In deze context 

hebben we het over groen als we ontwikkeling van natuur op het bedrijventerrein bedoelen 

en natuur bij aanliggende natuurgebieden.  

Groen kan in meer of minder beheerde vorm voorkomen op het bedrijventerrein: 

Ontwikkeling van natuur op het bedrijventerrein heeft verschillende voordelen 

(Bouwmeester, 2010): 

Het hoeft niet ten koste te gaan van netto uitgeefbare ruimte, flexibiliteit of geld. 

Openbare ruimte, platte daken en braakliggende terreinen kunnen efficiënt benut 

worden. 

Ontwikkeling van natuur vergroot in veel gevallen het maatschappelijk draagvlak 

voor ontwikkeling van het bedrijven terrein. 

Groen in de vorm van bijvoorbeeld bomen en struiken, maar mogelijk ook poelen en 

moerassen met een meer ruige vegetatie vormt aankleding van openbare ruimte en 

daarmee een visitekaartje voor een bedrijf. In deze vorm straalt het groen zorg voor 

kwaliteit en duurzaamheid uit. 

Door het groen op het RBT en de Biesbosch bereikbaar te maken door aanleggen van 

fietsroutes en wandelpaden, komt een verbinding met Werkendam tot stand en dit 

heeft positieve effecten voor dienstverlenende bedrijven en kantoren. 

Naast bovenstaande voordelen levert natuurontwikkeling ook voordelen op voor de 

benodigde vergunningen en ontheffingen in het kader van de natuurwetgeving. 
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De volgende inrichtingsmaaatregelen beperken de effecten op natuurwaarden in de 

omgeving: 

Verstoring van in het bijzonder vleermuizen is te voorkomen door verlichting langs de 

randen te beperken. Dit geldt in het bijzonder aan de grens met Natura 2000, omdat de 

bosstrook daar een mogelijke vluchtroute vormt: 

Plaats amberkleurige of groene verlichting (zie Afbeelding 6). Groene verlichting leidt 

tot minder effecten op vogels. Het vermoeden bestaat dat vooral amberkleurige 

verlichting de effecten op vleermuizen beperkt. 

 

 
 

Vestig in de zuidwesthoek geen bedrijven met veel uitstraling van licht; 

Over het algemeen zijn bedrijven aan de achterzijde slecht verlicht. Plaats bedrijven in 

de hoek, dusdanig gepositioneerd dat de slecht verlichte achterzijde aan de kant van 

Natura 2000 komt. 

Uitstraling van overige verlichting is te beperken door het richten van verlichting en 

het aanbrengen van overkappingen bij verlichtingsbronnen.  

Met een groene zone (bijvoorbeeld dubbele bomenrij) is het mogelijk om vleermuizen 

langs het plangebied te leiden. Dit leidt tot een verbetering ten aanzien van de huidige 

situatie, zie Afbeelding 7. Inrichting van het terrein biedt kansen om bestaande 

vleermuisroutes met elkaar te verbinden. Hiermee levert inrichting van het RBT zelf bij 

aan het versterken van de instandhoudingsdoelstelling voor de vleermuizen. De 

verbinding tussen de kraamkolonie in Werkendam en de Biesbosch neemt daarmee toe. 

Afbeelding 6

Groene verlichting op de 

pier van Ameland (zie 

website Waddenzee).

 



 

Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

  

  
 

      

 

075347281:0.17 - Definitief ARCADIS

  

33
    

 

 

 
 

Het is mogelijk op het terrein een vijver of poel te ontwikkelen die een deel van de 

aanwezige lokale kwel vangt. De hoge waterkwaliteit van kwel biedt mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van leefgebieden van bijzondere soorten en vegetaties.  

Een verbinding met de huidige sloten leidt tot een vergroting van het leefgebied van 

bijvoorbeeld kwalificerende vissoorten. Bij voorkeur heeft het water een natuurlijke 

oever (langzaam aflopend) waar opgaande vegetatie (ruigte of rietmoeras) kan 

ontwikkelen. 

 

Afbeelding 7

Bestaande (blauw) en 

mogelijkheden voor nieuwe 

(groen) vleermuisroutes 

rond het plangebied (oranje 

onderbroken lijn).
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7.1 OVERZICHT VAN VERWACHTE EFFECTEN

Tabel 9 geeft een samenvatting van de mogelijke effecten op kwalificerende waarden voor 

het Natura 2000-gebied Biesbosch. Voor de waarden waarvoor aanvullende toetsingen zijn 

vereist zijn significante effecten in dit stadium niet uit te sluiten. 

 

Code Kwalificerende waarde Mogelijke effecten Consequentie

Tijdelijk Permanent

Habitattypen

H3260B
Beken en rivieren met 
waterplanten (grote 

fonteinkruiden)
N.v.t. N.v.t. -

H3270 Slikkige rivieroevers N.v.t. N.v.t. -

H6120 Stroomdalgraslanden Nee Ja
Aanvullende toetsing bij 
toename van 
stikstofdepositie

H6430A
Ruigten en zomen (subtype 
Moerasspirea)

N.v.t. N.v.t. -

H6430B
Ruigten en zomen (subtype 
Harig wilgenroosje)

N.v.t. N.v.t. -

H6510A
Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Glanshaver)

Nee Ja
Aanvullende toetsing bij 
toename van 
stikstofdepositie

H6510B
Glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden 
(subtype Grote vossenstaart)

Nee Ja
Aanvullende toetsing bij 
toename van 
stikstofdepositie

H91E0A
Vochtige alluviale bossen 
(subtype 
Zachthoutooibossen)

Nee Ja
Aanvullende toetsing bij 
toename stikstofdepositie

H91E0B
Vochtige alluviale bossen 
(subtype Essen-

iepenbossen)
Nee Ja

Aanvullende toetsing bij 
toename van 
stikstofdepositie

Habitattypen in Natura 2000-gebieden 
buiten de Biesbosch 

Nee Ja
Aanvullende toetsing bij 
toename van 
stikstofdepositie

Habitatrichtlijnsoorten

H1095 Zeeprik N.v.t. N.v.t. -

H1099 Rivierprik N.v.t. N.v.t. -

H1102 Elft N.v.t. N.v.t. -

H1103 Fint N.v.t. N.v.t. -

H1106 Zalm N.v.t. N.v.t. -

7Conclusie

Tabel 9

Overzicht van kwalificerende 

waarden, mogelijke effecten 

en consequenties voor het 

RBT Werkendam.

Onder mogelijk effecten:

Ja: soort is aanwezig / 

gebied heeft een functie en 

effect is voorzien

Nee: soort is aanwezig / 

gebied heeft een functie 

maar geen effect is voorzien

N.v.t.: soort is niet aanwezig 

/ gebied heeft geen functie 

en daarmee zijn effecten 

uitgesloten.
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Code Kwalificerende waarde Mogelijke effecten Consequentie

Tijdelijk Permanent

H1134 Bittervoorn Nee Nee
Effecten zijn gering en 
hebben geen invloed op 
instandhoudingsdoelstelling

H1145 Grote modderkruiper Nee Nee
Effecten zijn gering en 
hebben geen invloed op 
instandhoudingsdoelstelling

H1149 Kleine modderkruiper Nee Nee
Effecten zijn gering en 
hebben geen invloed op 
instandhoudingsdoelstelling

H1163 Rivierdonderpad N.v.t. N.v.t. -

H1318 Meervleermuis Ja Ja

Effecten te voorkomen door 
voorkomen uitstraling 
verlichting Natura 2000,
aanleggen vliegroutes.
Anders aanvullende 
toetsing vereist.

H1337 Bever N.v.t. N.v.t. -

H1340 Noordse woelmuis N.v.t. N.v.t. -

H1387 Tonghaarmuts N.v.t. N.v.t. -

Broedvogels

A017 Aalscholver Nee Nee
Effecten gering, significantie 
is uitgesloten.

A020 Roerdomp N.v.t. N.v.t. -

A081 Bruine kiekendief Ja Ja
Effecten gering, significantie 
is uitgesloten.

A119 Porseleinhoen N.v.t. N.v.t. -

A229 IJsvogel N.v.t. N.v.t. -

A272 Blauwborst Ja Ja
Effecten gering, significantie 
is uitgesloten.

A292 Snor N.v.t. N.v.t. -

A295 Rietzanger N.v.t. N.v.t. -

Niet-broedvogels

A041 Kolgans Ja Ja

Geen consequenties, 
aantallen gering en 
uitwijkmogelijkheden 
beschikbaar.

A043 Grauwe gans Ja Ja

Geen consequenties, 
aantallen gering en 
uitwijkmogelijkheden 
beschikbaar.

Overige vogelsoorten 
Incidenteel aanwezig, 
plangebied heeft geen 
functie

Geen, aantallen en functie 
plangebied te gering om 
invloed te hebben op de 
instandhoudingsdoelstelling

7.2 CONCLUSIE

In de omgeving van het toekomstige RBT komen verschillende beschermde natuurwaarden 

in het kader van de Natuurbeschermingswet voor. Deze voortoets vormt een eerste 

onderzoek naar de (mogelijke) effecten van de ontwikkeling van het RBT op kwalificerende 

natuurwaarden.  
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De tabel in de vorige paragraaf laat zien dat voor veel kwalificerende waarden effecten zijn 

uit te sluiten. Maar voor een aantal kwalificerende waarden zijn in dit stadium significante 

effecten niet uit te sluiten: een aanvullende toetsing in de vorm van een Passende 

Beoordeling is noodzakelijk: 

Verhoging van stikstofdepositie leidt mogelijk tot effecten en dus een aanvullende 

toetsing. Dit geldt niet alleen voor het Natura 2000-gebied Biesbosch, maar kan ook 

consequenties hebben voor Natura 2000-gebieden op enige afstand. Bij een toename van 

stikstofdepositie is een aanvullende toetsing vereist, waarbij ook effecten van verkeer en 

omringende projecten dient te worden meegenomen. Gezien overschrijding van de 

kwalificerende depositiewaarde door de achtergronddepositie is voorzien, zijn 

significante effecten op voorhand niet uit te sluiten. Een toetsing is overigens pas uit te 

voeren op het moment dat inzicht is verkregen in de daadwerkelijke uitstoot van het 

initiatief (en mogelijk ook welke uitstoot in de omgeving verdwijnt als gevolg van 

bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing). 

Neem maatregelen om effecten te beperken. Inrichtingsmaatregelen (bijvoorbeeld ten 

aanzien van verlichting) beperken de negatieve effecten voor bijvoorbeeld de 

meervleermuis. Natuurlijke elementen leiden mogelijk zelfs tot positieve effecten voor 

de meervleermuis en kwalificerende vissoorten. Wanneer geen maatregelen worden 

genomen, dient een aanvullende toetsing (en mogelijk vervolgonderzoek) te worden 

gedaan naar de aanwezigheid van de meervleermuis in de Bruine Kil. Vermoedelijk leidt 

dit tot uitvoering van een Verslechteringstoets. 
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http://www.werkendam.nl/index.php?mediumid=10&pagid=1233 

Handhaving Limburg: 

http://www.handhavinglimburg.nl/upload/documents/veehouderij/presentatieSKP.pdf 

Kaarten Ministerie van EL&I: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie: http://www.rijksoverheid.nl 

PAS – Regiebureau Natura 2000: http://www.natura2000.nl/pages/pas.aspx 

Provincie Noord-Brabant, Dossier Regionale Bedrijventerreinen: 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/economie-en-

werk/bedrijventerreinen/traditionele-bedrijventerrreinen/regionale-

bedrijventerreinen.aspx 

Reconstructie N283: http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-

vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n283-reconstructie-aalburg-hank.aspx 

Regiebureau Natura 2000: http://www.natura2000.nl/pages/checklist-

vergunningverlening.aspx 

Rijkswaterstaat verbreding A27: 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/plannen_en_projecten/a_wegen/a27/lunetten_hooi

polder/index.aspx 
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Natuurbeschermingswet 1998 

De Natuurbeschermingswet 1998 is in oktober 2005 in werking getreden. Deze wet is onder 

meer de juridische basis voor de bescherming van Natura 2000-gebieden. De Europese Unie 

heeft twee richtlijnen vastgesteld die moeten zorg dragen voor de bescherming van de 

belangrijkste Europese natuurwaarden: de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 

1992. Hoewel het om twee afzonderlijke richtlijnen gaat, worden ze vanwege hun 

overeenkomsten vaak in één adem genoemd. Men spreekt dan over de ‘Vogel- en 

Habitatrichtlijn’. De internationale verplichtingen vanuit de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn zijn met deze wet in de nationale wetgeving verankerd.  

 

De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische 

diversiteit door het in stand houden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 

op het Europese grondgebied van de lidstaten waarop de richtlijn van toepassing is.  

De richtlijn onderscheidt daarbij te beschermen gebieden en te beschermen soorten. 

 

Het hoofddoel van de Vogelrichtlijn is het in stand houden van alle natuurlijk in het wild 

levende vogelsoorten op het Europees grondgebied van de Lidstaten.  

De Vogelrichtlijn kent evenals de Habitatrichtlijn twee beschermingsdoelen:  

1. de bescherming van gebieden waarin belangrijke vogelsoorten aanwezig zijn en  

2. de bescherming van de vogels zelf.  

 

Gebieden die beschermd moeten worden vanwege hun betekenis voor soorten of habitats 

zijn geselecteerd voor: 

soorten uit bijlage I van de Vogelrichtlijn en trekkende watervogels; 

habitats uit bijlage I en soorten uit bijlage II van de Habitatrichtlijn. 

 

In Nederland hebben verschillende natuurgebieden een beschermde status onder de 

Natuurbeschermingswet 1998 gekregen.  

Twee categorieën zijn onderscheiden: 

Natura 2000-gebieden. 

Beschermde Natuurmonumenten. 

 

Natura 2000-gebieden 

Onder Natura 2000 vallen de gebieden die op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

zijn aangewezen. Voor deze gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. De essentie 

van het beschermingsregime is dat de instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar komt.  

Om dit toetsbaar te maken, kent de Natuurbeschermingswet 1998 voor projecten en andere 

handelingen een vergunningplicht voor plannen en projecten met mogelijke gevolgen voor 

soorten en habitats van de betreffende gebieden. Het Bevoegd Gezag (in dit geval de 

provincie Noord-Brabant) verleent alleen een vergunning voor een project wanneer zeker is 

dat de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet in gevaar komen door het project. 

Afwijken van de regel is mogelijk wanneer alternatieve oplossingen voor het project 

ontbreken én sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang. 

 

BIJLAGE 1 Wettelijk kader

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn
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Handelingen buiten Natura 2000-gebieden hebben mogelijk significante effecten op het 

gebied. Voor deze handelingen is het begrip ‘externe werking’ van toepassing (art. 65 

Natuurbeschermingswet). Dit betekent dat de vergunningplicht ook van toepassing is op 

handelingen buiten het Natura 2000-gebied, indien negatieve gevolgen niet zijn uitgesloten. 

Daarnaast is de zogenaamde Zorgplichtbepaling (art. 19l Natuurbeschermingswet 1998) van 

toepassing. Deze zorgplicht houdt onder meer in dat een activiteiten met mogelijke nadelen 

voor de natuurwaarden van het gebied, niet plaats mogen vinden. Ook moeten alle 

maatregelen worden genomen om gevolgen te voorkomen of te beperken. 

 

Beschermd Natuurmonument 

Naast deze Natura 2000-gebieden kent de Natuurbeschermingswet Beschermde 

Natuurmonumenten. Sinds de inwerkingtreding van de (oude) Natuurbeschermingswet 

zijn 188 gebieden aangewezen als Beschermd Natuurmonument of Staatsnatuurmonument. 

Door de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 verdwijnt het verschil tussen Beschermde 

en Staatsnatuurmonumenten. Deze gebieden vallen dan onder de noemer van Beschermde 

Natuurmonumenten. 

De status Beschermd Natuurmonument betekent dat het zonder vergunning verboden is om 

handelingen te verrichten, die mogelijk schadelijk zijn voor dat Natuurmonument. Het gaat 

om handelingen met mogelijk significante gevolgen voor het natuurschoon, voor de 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren en planten in dat gebied. Het verlenen 

van een vergunning is mogelijk bij zwaarwegende openbare belangen (‘dwingende reden 

van openbaar belang’). In tegenstelling tot de afweging bij een Natura 2000-gebied, is geen 

alternatievenonderzoek noodzakelijk. Bij Beschermde Natuurmonumenten ontbreken de 

instandhoudingdoelstellingen als toetsingskader voor mogelijke effecten, zoals bij de Natura 

2000-gebieden. Het aanwijzingsbesluit van een Beschermd Natuurmonument bevat echter 

een overzicht van de te behouden natuurwaarden. Het traject tot vergunningverlening en 

bijbehorende toetsingskader is vergelijkbaar met dat van de Natura 2000-gebieden. 

 

Onderzoek vergunningverlening 

 

Natura 2000 

Als geen sprake is van de verslechtering van de kwaliteit van habitats en hoogstens sprake 

is van niet-significante verstoring van soorten, is geen Natuurbeschermingswetvergunning 

nodig. Nader onderzoek is in dat geval niet nodig. Als dit niet het geval is, dan is een 

vergunning vereist.  

De Natuurbeschermingswet kent twee routes voor het verlenen van een vergunning:  

1. Als (mogelijk) sprake is van significante verstoring van soorten en/of significante 

verslechtering van de kwaliteit van habitats, is een Passende Beoordeling vereist.  

2. Als verslechtering van de kwaliteit van habitats is voorzien, maar deze zeker niet 

significant is, is een Verslechteringstoets vereist.  

Afbeelding 8 geeft het bovenstaande schematisch weer. De Voortoets is aangegeven in het 

groene kader. De Voortoets is een eerste onderzoek waarin wordt gekeken naar de kans op 

significante effecten. 

 

Externe werking
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Afbeelding 8

Schematische weergave 

vergunningverlening in het 

kader van Natura 2000. Het 

kader van de Voortoets is in 

het groene kader gevat.

Bron: website Regiebureau 

Natura 2000.
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Een activiteit heeft significante effecten als zij de instandhoudingsdoelstellingen van het 

gebied in gevaar brengt. Hiervoor is geen objectieve grens; per geval zal bekeken worden of 

een effect significant is. Het oordeel moet gebaseerd zijn op de specifieke situatie die van 

toepassing is. Hierbij moeten ook cumulatieve effecten onderzocht worden (Ministerie van 

LNV, 2006). 

 

Een Passende Beoordeling of Verslechteringstoets brengt gedetailleerd in kaart wat 

mogelijke effecten zijn van de activiteit op de natuurwaarden in het gebied en welke 

verzachtende (mitigerende) maatregelen de initiatiefnemer van plan is te nemen.  

Het toetsingskader van deze zaken zijn de instandhoudingsdoelstellingen van het  

Natura 2000-gebied in kwestie. Significante effecten worden beoordeeld in het licht van de 

specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het gebied. Ook omkeerbare en 

tijdelijke effecten zijn mogelijk significant. In een Passende Beoordeling zijn naast de 

effecten van het project ook de cumulatieve effecten uitgewerkt.  

 

Indien uit aanvullende toetsingen blijkt dat een project niet leidt tot significante effecten, 

kan het Bevoegd Gezag de vergunning verlenen. Een Passende Beoordeling kan gezien 

worden als Verslechteringstoets als signficante effecten zijn uitgesloten. Als wel significante 

effecten op treden, mag alleen een vergunning worden verleend na het uitvoeren van de 

ADC-toets, zie het volgende tekstkader.  

 

ADC-TOETS

De ADC-toets beschrijft de Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en 

Compenserende maatregelen. Redenen van economische aard gelden als dwingende reden van 

groot openbaar belang. Als prioritaire soorten of habitats deel uitmaken van de instandhoudingsdoelen 

gelden redenen van economische aard niet zonder meer. Redenen van economische aard gelden als 

dwingende redenen van groot openbaar belang na toetsing en goedkeuring door de Europese 

Commissie.

 

Beschermd Natuurmonument 

Een deel van de Beschermde Natuurmonumenten valt samen met Natura 2000-gebieden. 

Hiervoor geldt bij definitieve aanwijzing van de Natura 2000-gebieden het toetsingskader 

van artikel 19 van de Natuurbeschermingswet voor Natura 2000-gebieden. 

Waar de gebieden niet samen vallen, blijven Beschermde Natuurmonumenten in stand en 

vallen onder het toetsingskader van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet, dat 

hieronder wordt toegelicht. 

Voor het onderzoek dat ten grondslag ligt aan een vergunning voor een activiteit met 

negatieve gevolgen voor een Beschermd Natuurmonument bestaan geen voorschriften zoals 

bij Natura 2000-gebieden. Het onderzoek moet in ieder geval antwoord geven op de vraag 

in hoeverre de handelingen schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de 

natuurwetenschappelijke betekenis van het Beschermd Natuurmonument of voor dieren of 

planten in het Beschermd Natuurmonument of het Beschermd Natuurmonument ontsieren 

en of dit al dan niet significante gevolgen kan hebben voor het natuurschoon, de 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren of planten in het Beschermd 

Natuurmonument.  

Significante effecten
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In de omgeving van het projectgebied liggen geen Beschermde Natuurmonumenten. 

Eventuele effecten van externe werking zijn niet meegenomen in deze voortoets. 

 

Wijzigingen Natuurbeschermingswet 1998 door Crisis- en herstelwet 

De Crisis- en herstelwet trad op 1 april 2010 in werking. Op 1 april 2011 vindt een evaluatie 

plaats van deze wet. De Crisis- en herstelwet voorziet in een aantal wijzingen van de 

Natuurbeschermingwet 1998.  

Deze wijzigingen hebben tot doel de wet in de praktijk beter hanteerbaar te maken, zonder 

afbreuk te doen aan de doelen van de wet en bijbehorende richtlijnen.  

Ten aanzien van de reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden: 

Bevoegde gezagen hebben een aanschrijvingsbevoegdheid om passende maatregelen ter 

vermindering van de stikstofdepositie op te leggen aan iedereen die handelingen 

verricht die stikstofdepositie veroorzaken (artikel 19ke). Provincies hebben daarbij de 

mogelijkheid om reductiemaatregelen met betrekking tot inrichtingen in de zin van de 

Wet milieubeheer, bij verordening als generieke voorschriften vast te stellen. 

Rijk, provincies en andere overheden maken afspraken om een dalende lijn van de 

stikstofdepositie te bewerkstelligen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken: dit 

vormt ten juridisch kader voor een programmatische aanpak van de reductie van de 

stikstofdepositie (artikel 19kg). De wet verplicht overheden om afgesproken 

maatregelen te realiseren. 

De gevolgen voor de stikstofdepositie van bestaande, niet-gewijzigde activiteiten 

(peildatum 7 december 2004) toetst het Bevoegd Gezag niet bij de beoordeling van 

een aanvraag van een Natuurbeschermingswetvergunning. Dat geldt ook voor 

uitbreidingen van bestaande activiteiten en nieuwe activiteiten, onder voorwaarde 

dat per saldo nergens sprake is van een toename van stikstofdepositie (artikel 19kd). 

 

Ten aanzien van bestaand gebruik: 

De vrijstelling van de vergunningplicht en de aanschrijvingsbevoegdheid blijven gelden 

voor bestaand gebruik (peildatum 1 oktober 2005) dat onverhoopt niet in het beheerplan 

wordt opgenomen (wijziging artikelen 19c en 19d, derde lid). 

De bevoegdheid tot het treffen van passende maatregelen komt, vanaf het moment dat 

het beheerplan is vastgesteld, te liggen bij het gezag dat, als voor het bestaand gebruik 

een vergunning zou zijn vereist op grond van artikel 19d, eerste lid, Nb-wet, het 

Bevoegd Gezag zou zijn voor vergunningverlening. In de meeste gevallen zijn dat 

Gedeputeerde Staten; soms is dat de minister van EL&I (Besluit vergunningen 

Natuurbeschermingswet 1998). 
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Het beschermingsregime van de oude doelen (bijvoorbeeld van Beschermde 

Natuurmonumenten) van Natura 2000 verlicht door de Crisis- en herstelwet.  

Het huidige regime van artikel 19a e.v. Natuurbeschermingswet blijft van toepassing. 

Voor oude doelen geldt een lichter regime van artikel 19ia in samenhang met artikel 16 

van de Natuurbeschermingswet. Dit betekent dat voor mogelijk significante effecten op 

oude doelen geen Passende Beoordeling, voorzorgtoets of ADC-toets vereist is (hierbij 

gaat het om moeilijk te meten doelen als ‘weidsheid’ en ‘stilte’. Bovendien geldt dat voor 

oude doelen de externe werking van projecten niet vergunningplichtig is, tenzij anders 

vermeldt in het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied. Het blijft verboden 

zonder vergunning handelingen te verrichten die mogelijk schadelijk zijn voor de te 

beschermen waarden van een natuurmonument. Als voor een activiteit op drong van 

beide regimes (Natura 2000 en Beschermd Natuurmonument) een vergunning is vereist, 

is maar één vergunningaanvraag nodig bij hetzelfde Bevoegd Gezag (artikel 19ia, 

tweede lid). 

Het nieuwe artikel 19kb Nb-wet biedt een basis om bij ministeriële regeling regels te 

stellen over de wijze waarop de gevolgen voor Natura 2000-gebieden worden 

vastgesteld, met het oog op de vergunningverlening en de vaststelling van plannen. 

Deze regels kunnen onder meer verplichte rekenmodellen, onderzoeksmethoden of 

meetmethoden voorschrijven voor de beoordeling van de effecten. Het is ook mogelijk, 

op grond van een ecologische onderbouwing, geografische beperkingen aan het te 

onderzoeken gebied te stellen. 

In de wet staat nu expliciet dat tegen het besluit tot vaststelling van een beheerplan op 

grond van artikel 39 beroep open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de  

Raad van State en welke onderdelen van het beheerplan voor beroep vatbaar zijn.  

Dit zijn de beschrijvingen in het beheerplan van handelingen die het bereiken van de 

instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar brengen, en de daarbij in voorkomend geval 

aangegeven voorwaarden en beperkingen. Niet voor beroep vatbaar zijn de onderdelen 

van het beheerplan die de beschrijving bevatten van het – op uitvoering gerichte – beleid 

dat het desbetreffende Bevoegd Gezag wenselijk acht, waaronder de fasering en 

prioritering. 

De aanleg, het beheer en onderhoud van rijksinfrastructuur hebben mogelijk effecten op 

Natura 2000-gebieden. Bij de voorbereiding van een tracébesluit als bedoeld in artikel 15, 

eerste lid, Tracéwet en bij de voorbereiding van een wegaanpassingsbesluit als bedoeld 

in artikel 9 Spoedwet wegverbreding wordt in dat geval een ‘natuurtoets’ verricht. 

Daarbij worden alle mogelijke effecten van het project in beeld gebracht. Die natuurtoets 

komt overeen met de natuurtoets die op grond van de Nb-wet plaatsvindt bij de 

beoordeling van een vergunningaanvraag. Daarom is de plicht om een passende 

beoordeling uit te voeren, nu geïntegreerd in de besluitvorming voor een tracébesluit of 

een wegaanpassingsbesluit en is de vergunningplicht van de Natuurbeschermingswet 

niet meer van toepassing. In verband met de verantwoordelijkheid van de Minister van 

EL&I voor de natuurbeschermingsregelgeving is geregeld dat het 

wegaanpassingsbesluit of het tracébesluit in gevallen waar de natuurtoets deel van 

uitmaakt in dat besluit, in overeenstemming met de Minister van EL&I wordt genomen. 
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In artikel 19a, eerste lid, is nu geregeld dat het Rijk projecten en andere handelingen van 

nationaal belang kan aanwijzen (bij of krachtens algemene maatregel van bestuur) die bij 

voorkeur worden opgenomen in het beheerplan. Hierbij gaat het in om infrastructurele 

werken zoals bijvoorbeeld hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen, 

luchthavens en waterkeringen, inclusief zandsuppleties, en om projecten en andere 

handelingen die van belang zijn voor economisch relevante sectoren, zoals bijvoorbeeld 

de schelpdiervisserij. Het is aan het gezag dat het beheerplan vaststelt om te besluiten 

om de aangewezen projecten en handelingen ook daadwerkelijk op te nemen in het 

beheerplan. Wanneer dat gebeurt, zijn deze projecten en handelingen vergunningvrij en 

kunnen de in het geding zijnde natuurbelangen integraal en gebiedsgericht worden 

afgewogen tegen deze projecten en andere handelingen. 

In artikel 19a, tiende lid, is geregeld dat wanneer in het beheerplan projecten met 

mogelijk significante effecten zijn opgenomen, er voldaan wordt aan de voorwaarden 

van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Een beheerplan waarin dergelijke 

projecten worden opgenomen, kan pas worden vastgesteld indien een Passende 

Beoordeling van de gevolgen voor het gebied is gemaakt. 

In artikel 19kc is de bevoegdheid opgenomen om bij ministeriële regeling en meldplicht 

voor bepaalde activiteiten in te voeren. Deze meldplicht is bedoeld voor uitzonderlijke 

gevallen. In beginsel moet een goed beeld bestaan van alle activiteiten die mogelijk 

verslechterende of significant verstorende effecten hebben op de natuurwaarden aan de 

hand van:  

de informatie in het beheerplan en; 

de informatie op basis van de verleende Natuurbeschermingswetvergunningen en;  

de informatie die bij de overheid aanwezig is op basis van andere verleende 

vergunningen of gedane meldingen. 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (voorheen Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) is het Bevoegd Gezag voor alle activiteiten met 

betrekking op rijksinfrastructurele werken, primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk, 

zandsuppleties, luchthavens, inclusief handelingen met betrekking tot het onderhoud 

daarvan. 
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Beschouwing kritische depositiewaarden 

Voor een kwantitatieve beoordeling van het effect van stikstofdepositie op de 

kwalificerende habitats wordt gebruik gemaakt van de kritische depositiewaarde. Dit is de 

grens waarboven niet kan worden uitgesloten, dat de kwaliteit van het habitattype 

significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de 

atmosferische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie hoger is dan de kritische 

depositiewaarde, zijn significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen 

niet uit te sluiten.  

 

De term ‘critical load’ wordt in de milieuwetenschappen gedefinieerd als: “een 

kwantitatieve schatting op basis van de best beschikbare kennis van de belasting door één of 

meer verontreinigingen waar beneden geen significante schadelijke effecten optreden bij 

specifieke gevoelige elementen van het milieu” (Langan & Hornung, 1992).  

 

Van Dobben en Van Hinsberg (2008) geven de meest recente gegevens van kritische 

depositiewaarden voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden. De kritische 

depositiewaarden voor stikstof zijn op een zodanige manier bepaald dat verzuring en 

vermesting hierin zijn verdisconteerd. Het effect van stikstofdepositie omvat daarom zowel 

de effecten van verzuring als vermesting. Het rapport is vastgesteld na beoordeling door 

een internationale reviewcommissie. In het rapport wordt de kritische depositie als volgt 

gedefinieerd: ‘de grens waarboven het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit 

van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of 

vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie’. Deze definitie komt overeen 

met de internationaal gebruikte definiëring van het begrip “critical load”. Dit betekent dat 

de kritische depositiewaarde de grens vormt waarboven niet kan worden uitgesloten, dat de 

kwaliteit van het habitattype significant wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of 

vermestende invloed van de atmosferische stikstofdepositie. Als de stikstofdepositie hoger 

is dan de kritische depositiewaarde, zijn significant negatieve effecten niet uit te sluiten.  

 

Van Dobben en Van Hinsberg (2008) geven aan dat de beschikbaarheid van 

habitatspecifieke drempelwaarden (in plaats van gebiedsspecifieke) de mogelijkheid opent 

ruimtelijk te differentiëren naar effecten op verschillende habitats. In de begeleidende brief 

van het ministerie van LNV (nu EL&I), bij het vrijgeven van het bovengenoemde rapport, 

wordt het volgende gesteld over het gebruik van kritische depositiewaarden voor stikstof:  

“Het gebruik van kritische depositiewaarden voor stikstof bij vergunningverlening moet 

aanzienlijk worden genuanceerd. Beschouw deze waarden veeleer als hulpmiddel op basis 

waarvan de uiteindelijk te behalen doelstelling mede is gebaseerd”. Dit komt overeen met 

een conclusie uit het rapport “Stikstof/ammoniak in relatie tot Natura 2000” van de door de 

Minister van LNV (nu EL&I) ingestelde Taskforce Ammoniak (Commissie Trojan, 2008). 

Volgens de Taskforce zijn kritische depositiewaarden niet meer dan een nuttig 

wetenschappelijk hulpmiddel bij het beoordelen van milieubelasting op natuurgebieden. 

Deze waarden kunnen niet strikt worden toegepast bij het beantwoorden van de vraag of 

een vergunning voor uitbreiding kan worden verleend.  

  

BIJLAGE 2 Beoordeling effecten stikstofdepositie

Critical load

Kritische depositiewaarde
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Een vergunningsaanvraag moet worden getoetst in hoeverre een initiatief een belemmering 

vormt voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. 

Voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zijn meer factoren van belang dan 

alleen depositie. De Minister van LNV (nu EL&I) heeft dit standpunt ingenomen in de brief 

waarbij het rapport van Van Dobben en Van Hinsberg (2008) openbaar is gemaakt. In deze 

brief (Ministerie van LNV, 2008b) (van 16 juli 2008) wordt een lijst van factoren gegeven die, 

naast stikstofdepositie, eveneens van belang zijn. Dit wordt bevestigd in de ”Handreiking 

beoordeling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden” 

(Ministerie van LNV, 2008a). 

 

De conclusie is dat bij de toetsing van mogelijk schadelijke initiatieven, aan de kritische 

depositiewaarden geen absolute betekenis kan worden gehecht. Een significant negatief 

effect op de staat van instandhouding kan niet worden afgeleid van alleen het overschrijden 

van de kritische depositiewaarde. Voor een dergelijke conclusie dienen meer factoren te 

worden bekeken. De kritische depositiewaarden moeten worden gezien als een 

wetenschappelijk hulpmiddel bij het beoordelen van de milieubelasting van Natura 2000-

gebieden. 

 

Jurisprudentie 

Op 1 april 2009 heeft de Afdeling geoordeeld dat aan een vigerende milieuvergunning in 

het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 geen rechten kunnen worden ontleend  

(zie de uitspraken met de zaaknummers 200802600/1/R2 en 200807857/1/R2) en dat een 

Passende Beoordeling moet worden gemaakt. Sinds de inwerkingtreding van de 

Natuurbeschermingswet 1998 in 2005 zijn landelijk ongeveer 500 stikstofgerelateerde 

vergunningaanvragen ingediend. Als gevolg van bovengenoemde uitspraken van de 

Afdeling dient in een aantal lopende bezwaarprocedures een nieuw besluit te worden 

genomen. Deze besluiten dienen goed gemotiveerd te worden, dat wil zeggen dat een 

Passende Beoordeling opgesteld dient te worden. Hieruit moet blijken of significant 

negatieve effecten als gevolg van stikstof-/ ammoniakdepositie kunnen worden uitgesloten. 

Vergunningverlening kan vervolgens alleen plaatsvinden op basis van een ecologische en 

juridische motivering waarin is uitgesloten dat het project, afzonderlijk of in combinatie met 

andere plannen of projecten, significante negatieve gevolgen heeft voor een Natura 2000-

gebied, afgezet tegen de instandhoudingsdoelstellingen daarvan. Als niet kan worden 

gemotiveerd dat uitgesloten is dat het project, afzonderlijk of in combinatie met andere 

plannen of projecten, significante gevolgen heeft voor het gebied afgezet tegen de 

instandhoudingsdoelstellingen, dienen daarvan de redenen en ecologische en/of juridische 

oplossingsrichtingen te worden aangegeven. 

 

Ontbreken toetsingskader en adviesgroep Huys 

Voor het beoordelen van effecten van stikstofdepositie op gevoelige Natura 2000-gebieden 

bestaat op het moment van het opstellen van onderliggende rapport geen toetsingskader. 

Het oorspronkelijke Toetsingskader Ammoniak is door de Raad van State vernietigd.  

Naar aanleiding daarvan deed de Commissie Trojan (2008) aanbevelingen voor een meer op 

maatwerk gebaseerde aanpak. Mede op basis van deze aanbevelingen stelde het Ministerie 

van LNV (2008a) de “Handreiking beoordeling activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken 

op Natura 2000-gebieden” op. 

 

Instandhoudings-

doelstellingen

Conclusie beoordeling 

depositie stikstof op 

Natura 2000
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In juni 2009 adviseerde de Adviesgroep Huys (2009) aan de Minister van LNV over de 

problematiek. In een brief van de Minister van LNV (2009b) aan de Tweede Kamer d.d.  

30 juni 2009 over Natura 2000, reageert zij op het advies van de Adviesgroep Huys d.d.  

19 juni 2009 (‘Meer dynamiek bij de uitvoering van nationale en Europese 

natuurwetgeving’). De Adviesgroep Huys geeft aan dat de kritische depositiewaarde in het 

Nederlandse beleid een te grote aandacht heeft gekregen en dat die waarde te strikt is 

geformuleerd en toegepast. Dit doet geen recht aan de werkelijkheid dat depositie slechts 

één van de elementen is, die eraan bijdragen dat geen gunstige staat van instandhouding 

kan worden bereikt of behouden.  

  

De adviesgroep beveelt aan het belang van de kritische depositiewaarde te relativeren en 

verwacht dat daardoor de nadruk bij toetsing door de Afdeling zal verminderen.  

Deze aanbeveling is in lijn met het advies van de Commissie Trojan (2008). De Minister geeft 

aan dat zij van mening is dat de kritische depositiewaarde niet in absolute termen moet 

worden gebruikt. Deze waarde is richtinggevend voor de langere termijn, maar niet 

noodzakelijkerwijs een realistisch streven voor de korte termijn. Dat geldt zeker in gebieden 

waar de feitelijke depositie al vele malen hoger is dan de kritische depositiewaarde.  

De minister onderschrijft als belangrijk element zoals genoemd door de adviesgroep, het 

door middel van een Passende Beoordeling inzichtelijk maken van dat 

instandhoudingsdoelstellingen dichterbij worden gebracht.  

 

Aankondiging nieuw beleid 

De minister bereidt een voorstel voor, dat voorziet in een specifiek beoordelingsregime voor 

stikstof. In de situatie dat een activiteit per saldo niet leidt tot een toename van de 

stikstofdepositie in een gebied, heeft deze activiteit geen invloed op de stikstofdepositie en 

is er feitelijk sprake van een ‘standstill-situatie’. In een dergelijke situatie is geen sprake van 

een project met mogelijk significante effecten, die verband houden met de stikstofemissie. 

Dergelijke activiteiten zouden volgens de minister doorgang moeten vinden. Zij wil dat de 

stikstofdepositie bij de vergunningverlening buiten beschouwing wordt gelaten als sprake is 

van een standstill-situatie. Of dit ten aanzien van deze casus zo is, kan worden beoordeeld 

op grond van een analyse van de historische ontwikkeling van de stikstofdepositie door de 

tijd heen, in relatie tot de op die momenten geldende wetgeving. Wettelijk moet worden 

verzekerd dat bij gelijkblijvende depositie een vergunning niet kan worden geweigerd. 

 

Ontbreken concreet referentiekader 

De effectbeoordeling is afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten. De huidige 

wettelijke uitgangspunten op basis van de Natuurbeschermingswet zijn niet strikt 

omschreven, wat tot veel discussie leidt. Zowel de Habitatrichtlijn als de 

Natuurbeschermingswet 1998 gaan uit van behoud van biodiversiteit, stoppen van de 

achteruitgang en verbeteren van de situatie richting een ideaal (kritische depositiewaarde). 

Er is in de wet echter geen concreet referentiemoment vastgelegd waaraan toetsing plaats 

moet vinden. Vooralsnog dient toetsing plaats te vinden, als aangegeven door de Afdeling, 

middels een Passende Beoordeling. 

 

Stand-still situatie
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Rijk en provincies hebben begin november 2009 overeenstemming bereikt over de 

hoofdlijnen van een effectieve aanpak van de stikstofproblemen in en nabij Natura 2000-

gebieden. Een zogenoemde programmatische aanpak stikstof wordt op hoofdlijnen zo snel 

mogelijk in het kabinet vastgesteld, maar is thans nog niet beschikbaar.  

 

Verordening stikstof en Natura 2000 

Op 29 september 2009 is het convenant ‘Stikstof en Natura 2000’ overeengekomen in een 

bestuurlijk overleg tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg, Directie Regionale 

Zaken van het Ministerie van LNV (nu overgegaan in het ministerie van EL&I), Stuurgroep 

Dynamisch Platteland, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Limburgse Land- 

en Tuinbouwbond (LLTB), Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Brabants 

Landschap, Stichting Limburgs Landschap en de Brabantse Milieufederatie.  

Op 8 december 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant het convenant 

vastgesteld.  

 

Uitvoering van het convenant leidt tot een daling van de stikstofemissies en biedt 

tegelijkertijd ruimte voor agrarische bedrijfsontwikkeling. Het akkoord wordt gezien als een 

succesvol voorbeeld van een proces in het kader van Natura 2000, waarin door de partijen 

zelf een juiste balans is gevonden tussen economie en ecologie. Het is meermaals aan de 

orde geweest in de Tweede Kamer in het kader van de Crisis- en Herstelwet. Met het 

convenant is een doorbraak in deze aanpak gevonden.  

  

Het convenant in het verlengde van het streven om in de Peelgebieden te komen tot globaal 

een halvering van de N-depositie aan het eind van de 3e beheerplanperiode ingevolge 

artikel 19a Natuurbeschermingswet 1998 in circa 2027. Binnen dit algemene streven naar 

‘globaal een halvering van de N-depositie’ voorziet het convenant in een overeenkomstige 

afname van de aan de veehouderij toe te rekenen deposities. Dit komt neer op een afname 

van de agrarische N-depositie met ca. 75% ten opzichte van 1987/88. Deze aanpak is vanaf 

het begin van het traject van totstandkoming van het convenant van toepassing op alle  

Natura 2000-gebieden in Noord-Brabant en daarmee op alle veehouderijen in de gehele 

provincie.  

 

De maatregelen betreffen technische maatregelen aan de dierenverblijven, die verder gaan 

dan op grond van de AMvB Huisvesting vereist zijn, de aanpak van piekbelastingen en 

aanvullende voorwaarden bij saldering. Een aantal bedrijven die dichtbij Natura 2000-

gebieden gelegen zijn en een hoge depositie veroorzaken vallen in een aparte categorie  

(de zogenaamde piekbelastingen). De doelstelling is om deze bedrijven in de eerste 

beheerperiode te verplaatsen of te beëindigen.  

 

Programmatische aanpak stikstof 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) richt zich op het vlottrekken van de 

vergunningverlening rond de Natuurbeschermingswet 1998. Door hoge depositie van 

stikstof was het voor veel initiatieven niet mogelijk om een vergunning te krijgen rond 

Natura 2000-gebieden.  
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De PAS heeft drie randvoorwaarden: 

1. Het doel van de PAS is per saldo het geleidelijk, maar onvermijdelijk omlaag brengen 

van de stikstofdepositie. De essentie van de PAS is het verkennen en afspreken hoe op 

verschillende niveaus (generiek, provinciaal en gebiedsgericht) en vanuit verschillende 

sectoren (landbouw, industrie, verkeer en vervoer) wordt bijgedragen aan het 

aanpakken van het probleem, zie ook onderstaande tekstkader. 

2. Het doel van het terugbrengen van stikstof is de achteruitgang van biodiversiteit te 

stoppen, zonder duurzame economische dynamiek in gevaar te brengen. Het is van 

cruciaal maatschappelijk belang dat economische ontwikkeling mogelijk is binnen een 

per saldo afnemende stikstofdepositie, dus onderdeel van de aanpak is het meenemen 

van economische ontwikkelruimte. 

3. De PAS moet juridisch houdbaar zijn. Dit betekent dat een kwalitatief hoogwaardige 

ecologische onderbouwing van de maatregelen en een borging van de feitelijke realisatie 

van de dalende stikstofdepositie nodig zijn. 

 

Natura 2000-beheerplannen geven op gebiedsniveau aan welke instandhoudings-

doelstellingen op welke termijn behaald moeten worden. Hieraan gerelateerd is de 

benodigde stikstofreductie voor het behalen van de stikstofdepositie. Dit hangt ook samen 

met de eventuele ontwikkelruimte. De totale reductieopgave uit de beheerplannen en 

bijbehorende generieke-, provinciale/regionale- en gebiedsgerichte maatregelen vormen het 

onderwerp waarover afspraken gemaakt worden in de PAS. Deze afspraken komen 

vervolgens weer in het beheerplan ter onderbouwing van de realisatie van de noodzakelijke 

stikstofreductieopgave (tekst afkomstig van Website PAS – Regiebureau Natura 2000). 

 

 

 

 



 

Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

  

  
 

      

 

075347281:0.17 - Definitief ARCADIS

  

52
    

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kritische depositiewaarden voor de 

Biesbosch. 

 

Code Habitattype

Kritische depositie-

waarde (mol 

N/ha/ja) Gevoeligheid

H3260B
Beken en rivieren met waterplanten (grote 

fonteinkruiden)
>2400 m/ng

H3270 Slikkige rivieroevers >2400 m/ng

H6120 Stroomdalgraslanden 1250 zg

H6430A Ruigten en zomen (subtype Moerasspirea) >2400 m/ng

H6430B Ruigten en zomen (subtype Harig wilgenroosje) >2400 m/ng

H6510A
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (subtype 
Glanshaver)

1400 g

H6510B
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (subtype 
Grote vossenstaart)

1540 g

H91E0A
Vochtige alluviale bossen (subtype 
Zachthoutooibossen)

2410 m/ng

H91E0B
Vochtige alluviale bossen (subtype Essen-

iepenbossen)
2000 g

 

 

 

BIJLAGE 3 Overzicht kritische depositiewaarden

Tabel 10

Overzicht van kritische 

depositiewaarden voor 

verschillende betrokken 

habitattypen.

Gevoeligheid:

m/ng: minder / niet gevoelig

g: gevoelig

zg: zeer gevoelig
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Baggeren van Biesboschkreken 

Voor 2011 en 2012 bestaat het voornemen om de binnendijks gelegen Biesboschkreken 

(Bruine Kil, Bakkerskil en Oostkil) te baggeren. Dit heeft effecten op de aanwezige 

kwalificerende vissoorten, maar de precieze effecten zijn niet bekend. Vanwege de (zware) 

bescherming in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet gaan wij 

uit dat mitigerende maatregelen worden genomen en dat de visstand in de kreken niet 

afneemt door de werkzaamheden.  

 

Kreekherstel Biesboschkreken 

Het Waterschap Rivierenland voorziet werkzaamheden in het kader van kreekherstel voor 

de verschillende binnendijks gelegen Biesboschkreken. Het project richt zich op herstel van 

de kreken en verdrogingsbestrijding. Tijdens het opstellen van deze voortoets werkt 

ARCADIS aan visies aan de hand van de gestelde streefbeelden. Uitvoering voor 

kreekherstel is voorzien in 2013. 

 

Op de lange termijn is voorzien in positieve effecten voor vissoorten, omdat de 

natuurwaarden van de kreken verhogen door kreekherstel. Als ingebruikname van het RBT 

leidt tot het lozen van afvalwater, dan heeft dit een negatief effect op de aanwezige visstand. 

 

Kreekherstel heeft naar verwachting een tijdelijke negatieve invloed op vissen door de 

werkzaamheden maar op de lange termijn een positieve werking door natuurherstel.  

Het eventueel lozen van afvalwater in de Bruine Kil leidt tot effecten en kan de positieve 

effecten van kreekherstel teniet doen.  

 

Dijkversterkingsplannen 

Dijversterking Steurgat-Bergsche Maas 

Het waterschap Rivierenland heeft het voornemen de dijk langs Steurgat en de Bergsche 

Maas te versterken (ARCADIS, 2010b). De dijkversterking vindt plaats aan de rand van het 

Natura 2000-gebied Biesbosch. Effecten zijn voorzien op: Slikkige rivieroevers, Ruigten en 

zomen, Vochtige alluviale bossen, bittervoorn, kleine modderkruiper, bever, noordse 

woelmuis, tonghaarmuts, blauwborst en rietzanger. Deze effecten zijn, met het treffen van 

mitigerende maatregelen, niet significant. Het definitieve ruimtebeslag op habitats en 

leefgebieden van soorten dient nog te worden bepaald op grond van de definitieve 

uitwerking van alternatieven.  

Mogelijke cumulatie van effecten is voorzien voor kwalificerende vissoorten. Indien lozing 

van afvalwater is voorzien, kan dit gevolgen hebben in combinatie met de tijdelijke effecten 

van het baggeren en kreekherstel van de Biesboschkreken. 

 

Dijkversterking Eiland van Dordrecht 

Het waterschap Hollandse Delta is voornemens om een drietal dijkvakken in het Eiland van 

Dordrecht te versterken. Het gaat hier om de dijkvakken Wantijdijk (ca 1 km) en Zeedijk (ca 

2,5 km) nabij de Kop van het Land en de Buitendijk (ca 4,5 km) tussen het recreatiegebied de 

Elzen en de Moerdijkbrug.  

 

BIJLAGE 4 Projecten met cumulatieve effecten
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Over de daadwerkelijke werkzaamheden en effecten op natuurwaarden is nog weinig 

bekend. Voor deze werkzaamheden dient een toetsing in het kader van de 

Natuurbeschermingswet te worden uitgevoerd, waarin cumulatie met de werkzaamheden 

dient te worden meegenomen. Op dit moment is nog niet voldoende bekend om uitspraken 

over cumulatie op te nemen in deze effectbeoordeling. In dit stadium wordt geen cumulatie 

van effecten verwacht, omdat beide plangebieden op grote afstand liggen en door de 

Merwede van elkaar gescheiden zijn. 

 

Ontpoldering Noordwaard 

In de Noordwaard vindt ontpoldering plaats in het kader van de Ruimte voor de Rivier.  

De ontpoldering leidt ook tot natuurontwikkeling. De ontpoldering en de voorziene aanleg 

van de recreatiepoort zijn beschreven in ARCADIS (2009) en ARCADIS (2010a).  

Relevante effecten van de ontpoldering zijn: 

Negatieve effecten zijn voorzien op Slikkige rivieroevers, Stroomdalgraslanden, Ruigten 

en zomen en Vochtige alluviale bossen. Het betreft hier tijdelijke effecten. Uiteindelijk is 

weer ontwikkeling van deze habitattypen in de Noordwaard voorzien. Negatieve 

effecten zijn tijdelijk. Cumulatie van negatieve effecten van dit project is niet voorzien, 

omdat de habitattypen zich weer ontwikkelen. De ontpoldering van de Noordwaard 

heeft uiteindelijk een positief effect door de natuurontwikkeling. 

Negatieve effecten op de korte termijn zijn voorzien op de bittervoorn, bever, noordse 

woelmuis en tonghaarmuts. Geen van deze effecten zijn significant en op de lange 

termijn verbeteren de omstandigheden voor deze soorten door uitbreiding van 

leefgebieden van al deze soorten. Cumulatie van negatieve effecten is uitgesloten. 

Negatieve effecten zijn te verwachten op broedvogel- en niet-broedvogelsoorten.  

De veranderingen leiden tot een afname van geschikte foerageergebieden voor 

verschillende soorten grasetende watervogels als de grauwe gans. Het gebied behoudt 

echter voldoende draagkracht om de huidige populatie op te vangen. Dit betekent dat 

geen negatieve effecten voorzien zijn van het project en dat van cumulatie van negatieve 

effecten geen sprake kan zijn. 

Het inrichtingsplan zorgt ervoor dat het karakter van de Noordwaard sterk veranderd. 

Dit leidt tot een systeem waarin natuurlijke processen beter tot hun recht komen.  

De natuur die hierdoor in de Noordwaard ontstaat, levert een positieve bijdrage aan het 

ecologische systeem in de omgeving. Voor de Biesbosch betekent dit een belangrijke 

versterking in zowel kwalitatieve en kwantitatieve zin (toename areaal natuur, veel natte 

natuur). De open natte graslanden en het hardhoutooibos vormen een toevoeging aan 

het bestaande ecosysteem van de Biesbosch. Het intergetijdengebied in het 

doorstroomgebied wordt gebaseerd op de hoogtekaart, kent een afwisseling in ondiep 

water, slik, pioniervegetaties, riet en nat grasland. Op de hogere delen in het 

doorstroomgebied (de laag bekade polders de Kroon en de Zalm) komt grasland met 

intensieve seizoensbegrazing. De verschillende biotopen in de Noordwaard bieden 

daarmee zowel soorten als vegetatietypen de mogelijkheid om zich te vestigen of uit te 

breiden en om zich verder te verspreiden in de regio. 
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Aanleg en gebruik recreatiepoort Werkendam 

De aanleg van de Recreatiepoort Werkendam leidt tot de volgende effecten  

(ARCADIS, 2010a): 

Significant negatieve effecten op Natura 2000 zijn uitgesloten. Alleen voor Beken en 

rivieren met waterplanten dienen afsluitingen plaats te vinden, zodat deze niet 

verdwijnen door recreatievaart. 

Beverburchten kunnen verstoord worden door de verwachte stijging van de 

recreatievaart. Deze effecten moeten gemonitord worden, maar significante effecten zijn 

niet voorzien. Effecten op overige Habitatrichtlijnsoorten zijn uitgesloten. 

Effecten op broedvogels zijn voorzien. Deze effecten zijn niet significant, wanneer 

maatregelen ten aanzien van aanlegplaatsen worden genomen. Effecten op niet-

broedvogels zijn uitgesloten. 

Vooralsnog is geen cumulatie van negatieve effecten voorzien. De effecten van het RBT 

Werkendam hebben geen versterkend effect. De populaties van vissen zijn van elkaar 

gescheiden door de dijk langs het Steurgat. Verder dient het plangebied niet als 

alternatief voor habitattypen of als vluchtplaats voor soorten die de locatie van de 

recreatiepoort ontvluchten tijdens de aanleg of tijdens het gebruik. 

 

Overige waterstandsverlagende maatregelen 

Stroomopwaarts van de Noordwaard vindt langs de Bergsche Maas in het kader van 

Ruimte voor de Rivier de herinrichting van de Overdiepse Polder plaats (ARCADIS, 2009). 

De waterstandverlagende effecten van deze inrichtingsmaatregel strekken zich niet uit tot 

het Natura 2000-gebied de Biesbosch. Effecten op habitattypen en beschermde soorten zijn 

uitgesloten. Van negatieve effecten door waterstandverlagende maatregelen, of van 

mogelijke cumulatie, is geen sprake. 

Bovenstrooms langs de Nieuwe Merwede is de uiterwaardvergraving Avelingen voorzien. 

Deze maatregel is naast de Ontpoldering van de Noordwaard nodig om de benodigde 

waterstanddaling ter hoogte van Gorinchem te bewerkstelligen. 

Gekozen is voor de uiterwaardvergraving ter hoogte van het bedrijventerrein Avelingen. 

Dit terrein ligt aan de noordzijde van de Boven-Merwede aan weerszijden van de brug 

waarmee de A27 de rivier kruist. Bij lage waterstanden stroomt de geul niet mee, door het 

aanbrengen van een drempel. In het MER voor dit project is geconcludeerd dat er geen 

sprake is van negatieve effecten op het Natura 2000-gebieden de Biesbosch. Er is daarmee 

ook geen sprake van cumulatieve effecten (ARCADIS, 2009). 

 

Aangepast sluitingsregime Haringvlietsluizen 

Mogelijk wordt het sluitingsregime van de Haringvlietsluizen aangepast (het kierbesluit). 

Hoewel het Kierbesluit vooralsnog is ingetrokken (zie Regeerakkoord VVD-CDA, Vrijheid 

en Verantwoordelijkheid), is het nog steeds mogelijk dat het sluitingsregime van de 

Haringvlietsluizen wordt aangepast om aan Europese afspraken tegemoet te komen.  

De aanpassing heeft tot gevolg dat de getijdenslag in het Natura 2000-gebied de Biesbosch 

met maximaal een tiental centimeters toeneemt. Deze maatregel gaat vooral effect hebben 

op de natuurwaarden die nu aan de getijdenwerking zijn gebonden.  



 

Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

  

  
 

      

 

075347281:0.17 - Definitief ARCADIS

  

56
    

 

Hier worden alleen positieve effecten verwacht op de relevante habitattypen, 

habitatrichtlijnsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Een aanpassing van het beheer van de 

Haringvlietsluizen levert daarmee een bijdrage aan een deel van de 

instandhoudingdoelstellingen van Natura 2000-gebied de Biesbosch (ARCADIS, 2009).  

Een cumulatie van negatieve effecten is uitgesloten, des te meer omdat het RBT binnendijks 

ligt. 

 

Ontwikkeling Jannezand 

In de polder Jannezand zijn verschillende ontwikkelingen voorzien. Het doel van de 

ontwikkeling is “een nieuw duurzaam agrarisch landschap waarin zowel de economische 

basis als de kwaliteiten van natuur en landschap zijn versterkt”. De voorziene maatregelen 

in Polder Jannezand zijn niet voorzien binnen Natura 2000-gebied. Mogelijk leiden bouw- of 

graafwerkzaamheden tot verstoring van enkele kwalificerende broed- of trekvogels in het 

westen van het plangebied. Hiervoor dient een Verslechteringstoets te worden uitgevoerd 

(Aalst en Hunink, 2009). Het is tijdens het opstellen van onderliggende natuurtoets niet 

mogelijk om uitspraken te doen over de effecten van de herinrichting van de polder 

Jannezand. Vooralsnog lijken de effecten gering. Waarschijnlijk is van cumulatie van 

negatieve effecten geen sprake, maar dit moet blijken uit de Verslechteringstoets die voor de 

herinrichting van Jannezand moet worden opgesteld. Een positief effect voorzien voor 

Polder Jannezand zijn inrichtingsmaatregelen voor de grote en kleine modderkruiper. 

  

Overige ruimtelijke ontwikkelingen gemeente Werkendam 

Woningbouw 

Afbeelding 9 laat de geplande 

woningbouw in de gemeente Werkendam 

zien. Deze bebouwingen vinden plaats 

aan de randen van bestaande dorpen en 

steden. Deze projecten hebben geen 

effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het 

Natura 2000-gebied Biesbosch. Cumulatie 

van effecten is uitgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 9

Voorziene woningbouw in 

de gemeente Werkendam. 

De rode punten geven de 

grote woningbouwlocaties 

aan, de gele de kleine. Bron: 

website Gemeente 

Werkendam Woningbouw.
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Reconstructie N283 

De huidige provinciale weg tussen Hank en Dussen (N283) wordt gereconstrueerd om de 

verkeersveiligheid te vergroten (website reconstructie N283). Effecten op de Biesbosch zijn 

niet voorzien. Het is echter belangrijk om inzicht te hebben in de veranderingen van 

stikstofdepositie van de weg. Mogelijk leidt de combinatie van een verhoogde uitstoot van 

het RBT (al of niet) in combinatie met de nieuwe situatie tot effecten op gevoelige 

habitattypen, niet alleen in de Biesbosch, maar ook in verder gelegen Natura 2000-gebieden. 

Cumulatie van effecten is niet uitgesloten. 

 

Verbreding A27 

Rijkswaterstaat voorziet in een verbreding van de A27. Globaal zijn berekeningen 

uitgevoerd en de waarden liggen binnen de wettelijke normen (website Rijkswaterstaat 

verbreding A27). Verbreding van de weg leidt waarschijnlijk tot een veranderende uitstoot 

van stikstof. Het is belangrijk om deze effecten als cumulatie mee te nemen bij de 

effectbepaling van de uitstoot door bedrijven op het RBT. 
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Bijlage 4 Uitgangspunten voor 
berekeningen 
stikstofdepositie 

 

Met de pc-applicatie OPS-Pro versie 4.3.15 van het PBL/RIVM zijn berekeningen uitgevoerd naar de 

bijdrage van RBT op Natura 2000 gebieden nabij het plangebied.  

 

OPS MODEL 

Het OPS-model is een analytisch model dat voor de lokale schaal gebruik maakt van de Gaussische dispersieformule. 

Voor transport over grote afstand werkt het model als een trajectoriemodel en bij tussenliggende situaties als een 

combinatie van beide. Op deze manier kunnen bijdragen van lokale, regionale en buitenlandse bronnen in één 

berekening worden gecombineerd, waardoor het mogelijk is om uitkomsten direct met metingen te vergelijken. Het 

model wordt gedreven door actuele meteorologische waarnemingen en is statistisch in de zin dat voorkomende 

verspreidingssituaties vooraf in een preprocessor worden verdeeld over een aantal klassen (transportrichting, 

atmosferische stabiliteit, transportschaal) waarbij de bijbehorende verspreidingsparameters worden bepaald aan de 

hand van de eigenschappen van alle trajectorieën die binnen de klasse vallen. Een jaargemiddelde concentratie of 

depositie wordt bepaald door het doorrekenen van alle klassen en door weging achteraf met de frequentie van 

voorkomen. 

 

Deze berekeningen zijn uitgevoerd voor een vijftal situaties: 

§ Huidige situatie 2012. 

§ Autonome situatie in 2024. 

§ Autonome situatie + plan in 2024. 

§ Autonome situatie in 2034. 

§ Autonome situatie + plan in 2034. 

 

Naast de directe uitstoot van bedrijven op het industrieterrein, kan ook de verkeersaantrekkende werking 

van RBT effecten hebben op de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden. 

 

Deze beide bronnen zijn meegenomen in de berekeningen.  

 

Industriële bronnen 

Hierbij zijn de emissies van het industrieterrein bepaald op basis van de indeling van het terrein 

(milieucategorieën) in combinatie met kentallen voor emissies per milieucategorie, ontwikkeld door 

Arcadis. Deze kentallen hebben toetsing bij RvS doorstaan in meerdere projecten. De gehanteerde 

emissiefactoren zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
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Tabel 10: Kengetallen ARCADIS 2012 

Categorie Emissie kg/ha/jaar 

NOx
 

NH3 PM10 CO2 

1-3 150 35 40 185640 

4 800 75 230 891060 

5 excl. energie 1820 80 315 2352400 

5 incl. energie 3590 65 275 6466560 

 

Verkeersaantrekkende werking 

Voor de verkeersbewegingen als gevolg van RBT zijn onderstaande intensiteiten aangehouden in de 

berekeningen. 

 

Tabel 11: Weekdaggemiddelde etmaalintensiteiten op onderzochte wegen 

Weg Wegvak Huidige 

situatie 

(2012) 

Autonome 

ontwikke-

ling (2024) 

Plan-

situatie 

(2024) 

Autonome 

ontwikke-

ling (2034) 

Plan-

situatie 

(2034) 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Tol -Zandsteeg 17.098 20.133 21958 22.239 25.889 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Zandsteeg - Grote 
Waardweg 

15.226 18.023 19.848 19.908 23.558 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Grote Waardweg - 
Bolstrastraat 

8.517 10.053 9.9694 11.105 10.883 

Dijkgraaf den 
Dekkerweg 

Bolstrastraat - 
Vierlinghstraat 

5.893 6.701 6.945 7.402 7.889 

Grote Waardweg Dijkgraaf den 
Dekkerweg - 
Ontsluitingsweg 
RBT 

1.175 1.370 4.187 1.514 6.651 

Grote Waardweg Ontsluitingsweg 
RBT - 
Weeresteinweg 

614 738 860 815 1059 

Grote Waardweg Weersteinweg - 
Heimansgatweg 

550 666 788 736 979 

Ontsluitingsweg 
RBT 

RBT - Grote 
Waardweg 

0 0 2.938 0 5.381 

Ontsluitingsweg 
RBT 

RBT - Bruine 
Kilhaven 

0 0 602 0 709 

 

Tabel 12: Gehanteerde voertuigverdeling over het etmaal 

Verdeling voertuigen 

over etmaal 

Dag 

[%] 

Avond 

[%] 

Nacht 

[%] 

Uurintensiteit  6,6 2,8 1,2 

Lichte motorvoertuigen 82 91 75 

Middelzware 

motorvoertuigen 

14 8 21 

Zware motorvoertuigen 4 1 4 

 

Voor het bepalen van de emissies zijn de door het ministerie van I&M gepubliceerde emissiefactoren 

gehanteerd van maart 2011 (meest recente cijfers op het moment van rekenen). 
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Omdat er nog geen voorspellingen zijn van emissies voor het peiljaar 2034, maar slechts tot 2030, is voor 

het peiljaar 2034 gerekend met emissie voor 2030 . Voor 2024 is wel gerekend met emissies voor het jaar 

2024. 

 

Het hanteren van emissies van 2030 voor het peiljaar 2034 is een conservatieve benadering. Meer 

toekomstige jaren laten namelijk een afname van emissiefactoren voor wegverkeer zien. De berekende 

bijdrages zullen in werkelijkheid derhalve iets lager liggen.  
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Bijlage 5 Kaarten 
stikstofberekeningen 
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Bijlage 6 Mogelijke scenario’s 

verandering stikstofdepositie 

Het is mogelijk dat plannen leiden tot een verandering van de stikstofdepositie. In de volgende teksten 

zijn verschillende situaties met betrekking tot de verandering van stikstof beschreven. 

 

Situatie 1: afname bij gelijkblijvende depositie 

Het meest simpel is de situatie waarin een 

ontwikkeling zorgt voor continu dezelfde depositie 

van stikstof. Op het moment dat een plan in werking 

treedt, verandert de stikstofdepositie. In de figuur 

hiernaast is een visualisatie gemaakt van de 

ontwikkeling van stikstofdepositie in de tijd. De 

situatie is gegeven waarin een plan leidt tot een 

afname. Na uitvoering van het plan wordt de 

stikstofdepositie minder. 

 

 

Situatie 2: toename bij gelijkblijvende depositie 

In de figuur hiernaast is de situatie geschetst waarin is 

voorzien in een toename. Het gaat hier om de 

gevallen die relatief simpel te toetsen zijn. Hierbij gaat 

het om situaties waarin voortdurend sprake is van een 

gelijke emissie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 

installaties die continu draaien en geen nieuwe 

technieken worden geïmplementeerd. Er is geen 

autonome ontwikkeling van invloed op de 

stikstofdepositie. 

 

 

In de voorgaande tekst is een situatie uitgelegd 

waarin de stikstofdepositie niet verandert. Dit is voor de toetsing de meest simpele situatie. Bij verkeer 

geldt voorgaande situatie echter niet. Door de jaren heen wordt verkeer steeds schoner. Dit heeft te maken 

met het toepassen van steeds schonere technieken waardoor de stikstofemissies van auto’s vermindert. 

Door de jaren heen worden steeds meer oude auto’s vervangen door nieuwe, waardoor het aandeel 

vervuilende auto’s steeds kleiner wordt en het aandeel nieuwe en dus schonere auto’s steeds groter. Dit 

betekent dat er sprake is van een dalende lijn voor de stikstofdepositie. Voor een toetsing in het kader van 

artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (geldt voor plannen) is het noodzakelijk om een 

beschouwing te maken van het plan in vergelijking met de huidige situatie. Als het echter lange tijd duurt 

voordat het plan (volledig) ten uitvoer wordt gebracht, is de stikstofdepositie echter al omlaag gegaan. 

Anders gezegd: wordt een vergelijking gemaakt met de “huidige situatie” op het moment dat de plannen 

zijn uitgevoerd dan is er sprake van en afname, die echter niet aan het plan, maar aan de autonome daling 

moet worden toegeschreven. Vervolgens is het mogelijk dat als gevolg het negatieve effect van het plan 

wegvalt tegen deze autonome daling. Om te voorkomen dat plannen deze gunstige autonome 

ontwikkeling opsouperen, is naar aanleiding van de uitspraak voor de buitenring Parkstad 

(201011757/1/R1 en 201012728/1/R2) besloten om ook de autonome ontwikkeling te toetsen om dit te 

ondervangen. De mogelijke situaties zijn hierna gevisualiseerd. 
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Situatie 3: daling bij autonome daling 

In de figuur hiernaast is de situatie geschetst waarin 

voorzien is in een autonome daling van de 

stikstofdepositie. Op het moment van toetsing ligt 

de stikstofdepositie hoger dan in de toekomst door 

de autonome daling. Het is mogelijk dat een plan 

leidt tot een daling van de stikstofdepositie. In dat 

geval zet de dalende lijn zich op een lager niveau 

door. Dit is een positief effect, omdat het plan in dat 

geval bijdraagt aan een verlaging van de 

stikstofdepositie. 

 

 

Situatie 4a: toename bij autonome daling 

Het is echter ook mogelijk dat een plan leidt tot een 

toename van de stikstofdepositie. Dat is hiernaast te 

zien. Op het moment dat het plan uitgevoerd wordt, 

komt deze boven het niveau van de autonome 

ontwikkeling te liggen, maar ook boven het niveau 

van de stikstofdepositie op het moment dat de 

toetsing is uitgevoerd (zogenoemde huidige 

situatie).  

 

 

Situatie 4b: verminderde afname 

Het is echter denkbaar dat als gevolg van een plan 

de stikstofdepositie in de toekomst toeneemt, maar 

niet genoeg om nog boven het niveau van het 

moment van toetsing (de zogenoemde huidige 

situatie) te komen. De dalende trend blijft aanwezig, 

maar op een hoger niveau dan de autonome 

ontwikkeling. Vandaar dat gesproken wordt van een 

verminderde afname van de depositie van stikstof. 

Hieruit blijkt ook dat als sec het effect van het plan 

bekeken moet worden, dat de meest correcte wijze 

is, om een vergelijking met de autonome 

ontwikkeling te maken, om daarmee het effect van 

het steeds schoner wordende verkeer niet mee te 

nemen. 
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Samenvatting 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal

Bedrijventerrein (RBT) te realiseren. Het plangebied ligt ten zuiden van Werkendam en

heeft een oppervlakte van ongeveer 40 ha. In het plangebied komen mogelijk beschermde

plant en diersoorten voor (Flora –en faunawet). Verder grenst het plangebied aan gebieden

aangemeld in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voorafgaand aan de

ontwikkeling is het nodig om het bestemmingsplan op te stellen. Vanwege aanwezigheid

van beschermde natuurwaarden is het nodig om een toetsing uit te voeren waarin de

effecten op beschermde natuurwaarden beschouwd worden. Deze natuurtoets vormt de

toetsing van effecten en geeft een beschrijving van het (eventueel) te volgen vervolgtraject

en bijbehorende maatregelen.

De volgende effecten zijn voorzien op relevante natuurwaarden, zie Tabel 1. Met relevant

bedoelen we die natuurwaarden die kwalificeren in het kader van de Flora en faunawet

en/of EHS en die binnen de beïnvloedzone van het initiatief liggen. De volgende tabel geeft

voor de aanwezige waarden aan welke effecten te verwachten zijn en welke consequenties

dit heeft. Voor een aantal waarden is het nodig mitigerende maatregelen te nemen en

eventueel compensatie uit te voeren.

Soortgroep Soort

(Beschermingscategorie) 

Effect Juridische 

consequentie 

Vogels 

Algemene soorten van 
bossen en struwelen (Vogels) Doden, verstoren individuen 

en verblijfplaatsen, 
vernietigen verblijfplaatsen. Bij het nemen van 

maatregelen: Geen, 
effecten zijn gering. 

Soorten van graslanden 
(Vogels) 

Grote bonte specht 
(categorie 5)  Verstoren individuen en 

verblijfplaatsen. 
Groene specht (categorie 5) 

Vogels met 
jaarrond 
beschermde 
nestplaats 

Huismus (categorie 2) 
Verdwijnen deel 
foerageergebied, verdwijnen 
nestplaatsen uitgesloten. 

Geen, effecten gering, 
geen overtreding 
verbodsbepalingen. 

Sperwer (categorie 4) Verstoren individuen. 
Geen, nestplaats 
bevindt zich op afstand 
en blijft behouden. 

Zoogdieren 

Algemene grondgebonden 
zoogdieren (tabel 1) 

Doden, verstoren individuen 
en verblijfplaatsen, 
vernietigen verblijfplaatsen. 

Geen, vrijstelling bij 
ruimtelijke ontwikkeling. 

Vleermuizen (tabel 3) 
Mogelijk aantasting 
foerageergebieden en 
vliegroutes. 

Bij het nemen van 
maatregelen: Geen, 
overtreding 
verbodsbepalingen niet 
voorzien: 
foerageergebieden en 
vliegroutes blijven 
aanwezig. 

Amfibieën 
Algemene amfibieën 
(bastaardkikker, kleine 
watersalamander) (tabel 1) 

Doden, verstoren individuen 
en verblijfplaatsen, 
vernietigen verblijfplaatsen. 

Vrijstelling bij ruimtelijke 
ontwikkeling. 

Tabel 1  

Samenvatting van de 

mogelijke effecten op 

beschermde waarden als 

gevolg van realisatie van  

het RBT en de 

consequenties van de 

(mogelijke) aantasting. 
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Soortgroep Soort

(Beschermingscategorie) 

Effect Juridische 

consequentie 

Rugstreeppad (tabel 3) 

Bij kolonisatie: doden, 
verstoren individuen en 
verblijfplaatsen, vernietigen 
verblijfplaatsen. 

Maatregelen voorkomen 
aanwezigheid. Anders 
ontheffing en 
maatregelen. 

Wezenlijk waarde of kenmerk Effect Vervolg 

Kwantiteit 

Oppervlakte EHS 
Ruimtebeslag als gevolg van verbreding 
Grote Waardweg. 

Definitief ruimtebeslag te 
bepalen bij ontwerp. Bij 
ruimtebeslag compensatie 
aan de orde. 

Kwaliteit 

Natuurdoelen en –kwaliteit 

Effecten binnen EHS gering. Effecten 
beschreven voor kwalificerende 
waarden in het kader van de Flora- en 
faunawet en Natuurbeschermingswet. 

Voor de EHS niet 

Geomorfologische en 
aardkundige waarden en 
processen 

Geen, vergraving van kreken niet 
voorzien. Mogelijk wel kreekherstel voor 
waterberging. In dat geval verbetering 
voorzien. 

Geen 

Waterhuishouding 
Geen effect verwacht, afhankelijk van 
nadere inrichting en gebruik 

Vooralsnog geen gevolgen 

Kwaliteit van bodem, water en 
lucht  

Alleen effecten voorzien bij toename 
stikstofdepositie 

Nadere toetsing en 
mogelijk compensatie 
toename depositie. 

Donkerte Donkerte binnen de EHS neemt af. 
Maatregelen vereist, 
mogelijk compensatie 

Rust en stilte 
Rust en stilte nemen af binnen de EHS, 
vooral de delen grenzend aan RBT en 
Grotewaardweg. 

Bij ontwerp rekening 
houden met ligging EHS. 
Effectbepaling noodzakelijk 
en eventueel aanvullende 
maatregelen.  

Openheid 
Openheid binnen de EHS verandert 
niet. 

Geen 

Landschapsstructuur 
Landschapsstructuur verandert, maar 
niet binnen de EHS. 

Geen 

Belevingswaarde 
Belevingswaarde verandert aan de 
randen van de EHS, contrast openheid 
en beschutting neemt af. 

Door 
inrichtingsmaatregelen te 
nemen is een negatieve 
beleving te beperken. 



Natuurtoets (exclusief Natuurbeschermingswet 1998) Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

075718097:0.10 - Definitief ARCADIS 6

1.1 AANLEIDING NATUURTOETS 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal

Bedrijventerrein (hierna RBT) te ontwikkelen. Voor deze ontwikkeling is het noodzakelijk

het bestemmingsplan te herzien of een nieuw bestemmingsplan te maken.

De locatie hiervoor is opgenomen in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de

Provincie Noord Brabant. Het terrein ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein in

de gemeente Werkendam en beslaat ongeveer 40 hectare. Het RBT grenst aan gebieden

aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en mogelijk vormt het gebied leefgebied

voor beschermde soorten. In dit kader is het belangrijk te onderzoeken welke beschermde

natuurwaarden voorkomen en welke effecten mogelijk optreden op beschermde

natuurwaarden.

De centrale vraag hierbij is: bestaat een kans op negatieve effecten op beschermde

natuurwaarden in het kader van Flora en faunawet of EHS als gevolg van de voorgenomen

herinrichting ter plekke van het beoogde RBT te Werkendam?

Omdat het RBT zich nog in een voorstudiefase zit, bestaan mogelijkheden om

randvoorwaarden te stellen aan de inrichting. Hiermee worden kansen gegenereerd voor

het treffen van mitigerende en/of compenserende maatregelen die negatieve effecten op

beschermde natuurwaarden integraal in het plan kunnen opheffen.

In het geval herinrichting leidt tot negatieve effecten op beschermde soorten of gebieden en

deze niet gemitigeerd kunnen worden, geeft het Bevoegd Gezag alleen toestemming voor

het project onder strenge voorwaarden of na een ontheffingsaanvraag. In dat geval is

mogelijk compensatie aan de orde (zie ook het stroomschema in bijlage 1).

1.2 AFBAKENING 

In dit rapport komen alleen de Flora en faunawet en de Ecologische Hoofdstructuur aan

bod. Een beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is gegeven in een

voortoets (ARCADIS, 2011). De natuurtoets is een uitwerking van een quick scan Flora en

faunawet uitgevoerd in het voorjaar van 2011 plus de vervolgonderzoeken die daarna

hebben plaatsgevonden.

Ten tijde van het opstellen van deze natuurtoets is nog niet bekend op welke manier het

RBT wordt ingericht. De natuurtoets is mede sturend voor de inrichting van het RBT.

Voor de herinrichting in deze toetsing wordt van een worst case scenario uitgegaan.

Voor deze beoordeling worden de uitgangspunten gehanteerd zoals beschreven in

hoofdstuk 2.

1 Inleiding

Centrale vraag natuurtoets 

 

HOOFDSTUK 
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1.3 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 geeft een projectomschrijving van het RBT te Werkendam en een beschrijving

van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van de aanwezige

natuurwaarden. Hoofdstuk 4 gaat in op de effecten op beschermde natuurwaarden en de

toetsing van deze effecten aan wetten en beleid. Suggesties (gerelateerd aan de Flora en

faunawetregels en het EHS beleid) voor de inrichting zijn gegeven in hoofdstuk 5.

In hoofdstuk 6 staan de conclusies. In hoofdstuk 7 is een overzicht gegeven van de gebruikte

bronnen. In bijlage 1 is het wettelijk kader van de Flora en faunawet uitgewerkt, in bijlage 2

het beleidskader van de Ecologische Hoofdstructuur.
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Hoofdstuk 2 is een algemeen hoofdstuk en beschrijft het project, het plangebied, het onderzoeksgebied

en mogelijke werkzaamheden. De aanleg en het gebruik van het RBT leiden mogelijk tot effecten op

beschermde natuurwaarden.

2.1 REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN WERKENDAM 

De gemeenten Werkendam, Aalburg en Woudrichem zijn gestart met de planvoorbereiding

van het RBT.

De locatie ligt ten zuiden van de kern Werkendam en is gekozen op grond van de volgende

zaken (website Provincie Noord Brabant, Dossier Regionale Bedrijventerreinen):

 Het gewenste compacte en efficiënte ruimtegebruik.

 De ligging op korte afstand van de A27.

 De reeds aanwezige bedrijventerreinen.

 Een mogelijk bijkomend voordeel is een eventuele opening van het Steurgat als

aanknopingspunt voor het ontwikkelen van natte bedrijvigheid.

Plan en onderzoeksgebied

Het plangebied (Afbeelding 1) is het gebied waarin herinrichting voorzien is.

Het onderzoeksgebied is groter dan alleen het plangebied. Het onderzoeksgebied bestaat uit

het plangebied en het verstoringsgebied. Het verstoringsgebied is het gebied waarbinnen

mogelijk effecten optreden op beschermde natuurwaarden als gevolg van de herinrichting.

2 Regionaal 
bedrijventerrein Werkendam 

Afbeelding 1  

Ligging van het plangebied 

(blauwe kader).  

Bron: website kaarten 

ministerie van EL&I 

Onderzoeksgebied = 

plangebied + 

verstoringszone 

 

HOOFDSTUK 

Draepkilweg

Grotewaardweg

Weerenweg

Steurgat

Bruine Kil

Bakkerskil
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2.2 HUIDIGE SITUATIE 

2.2.1 GEOGRAFIE 

Het plangebied ligt ten zuiden van de plaats Werkendam (gemeente Werkendam, provincie

Noord Brabant) en maakt onderdeel uit van één van de polders die ten oosten van de

Biesbosch liggen. In deze polders liggen verschillende oude kreken (hierna Biesbosch

kreken) die in het verleden in verbinding stonden met het Steurgat. De Bruine Kil is één van

deze kreken en ligt zuidwestelijk van het plangebied. Aan de noord en oostzijde is het

plangebied begrensd door infrastructuur: de Draepkilweg (noord), de Weerenweg

(noordoost) en de Grotewaardweg (oost).

2.2.2 HYDROLOGIE 

De Bruine Kil wordt mede gevoed door water dat ingelaten wordt vanuit het Steurgat

richting de Bakkerskil en vandaaruit via de poldersloten terecht komt in de Bruine Kil.

Vanuit de Bruine Kil stroomt het water weer richting het Steurgat om vervolgens weer terug

gepompt te worden in het Steurgat.

Het water in het plangebied staat onder invloed van kwel (tijdens het veldbezoek zijn

roestverschijnselen in de sloten waargenomen). De huidige waterkwaliteit is het gevolg van

de samenstelling van kwel, landbouwwater en regenwater door de inlaat en afstroom naar

de Biesbosch kreken en het Steurgat. Het oppervlaktewater is relatief voedselrijk. De kwel

en inlaat van water dragen voor een belangrijk deel bij aan de aanvoer van voedingsstoffen

(stikstof en fosfaat) naar het oppervlaktewatersysteem. Ook de landbouw draagt via

drainagewater (uitspoelen van voedingstoffen uit bemesting) bij aan voedselrijkdom van het

sloot en kreekwater. Maar over het algemeen is op basis van de beschikbare gegevens de

waterkwaliteit in de polderwateren tot goed te kwalificeren. Wat KRW normen betreft is in

enkele gevallen sprake van een lichte overschrijding van de GEP normen (Goed Ecologisch

Potentieel), maar over het algemeen liggen de waarden rond of net onder de norm.

2.2.3 HUIDIGE INRICHTING PLANGEBIED 

Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit landbouwgebied (akkerbouw en weiland).

Het gebied is begrensd door greppels en sloten en één sloot loopt door het plangebied. Aan

de oostkant van het plangebied ligt aan de Grotewaardweg een boerderij. Op het terrein

staat een woonhuis en een aantal schuren, omringd door begroeiing van bomen en struweel.

Aan de noordkant en aan de oostkant van het plangebied staan populieren langs de

Weerenweg en Grotewaardweg in de vorm van een laanelement

Ten noorden van het plangebied ligt een bos, met name populieren met een afwisseling van

gewone es en een rijke ondergroei van stuiken. Verder liggen ten noorden van het

plangebied een aantal braakliggende terreinen en een aantal recent gevestigde bedrijven.

In de zuidwesthoek grenst het plangebied aan een bos. Het bos flankeert de waterloop

Bruine Kil. De bosstrook en de Bruine Kil maken beide onderdeel uit van het Natura 2000

gebied Biesbosch en EHS. De rest van het plangebied is omringd door landbouwgebieden

met akkers en graslanden. Afbeelding 2 geeft een foto impressie van het plangebied.
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Toegankelijkheid

Aan de noord en oostkant van het plangebied liggen verharde wegen. Aan de zuidkant en

westkant van het gebied liggen schouwpaden langs de watergangen. Het pad aan de

westkant van het plangebied is niet vrij toegankelijk. Het schouwpad aan de zuidkant van

het gebied maakt onderdeel uit van een wandelroute langs de Bruine Kil en aanliggende

landbouwgebieden. In de praktijk is het gebied stil en het aantal recreanten is beperkt.

Het gaat in het gebied om een extensieve vorm van recreatief (mede)gebruik.

2.3 HERINRICHTING PLANGEBIED 

Ten tijde van het opstellen van deze natuurtoets is nog niet bekend op welke manier het

RBT wordt ingericht. De toetsing aan de Flora en faunawet en het beleid van de EHS is

mede sturend voor de inrichting van het RBT. Voor de herinrichting wordt van een worst

case uitgegaan. Voor deze beoordeling hanteren we de uitgangspunten zoals deze in de

volgende twee paragrafen zijn beschreven.

Afbeelding 2  

Foto-impressie van het 

plangebied. 

1. Westelijk deel van het 

plangebied. 

2. Bos ten zuidwesten van 

het plangebied. 

3. Zuidelijk deel van het 

plangebied. 

4. Overzicht van het 

plangebied. Foto genomen 

vanuit het zuiden naar het 

noorden. 

5. Oostelijk deel van het 

plangebied. 

6. Grotewaardweg met 

bomenrij en boerderij. 

1

43

2

5 6
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2.3.1 AANLEGFASE 

In de aanlegfase zijn de volgende werkzaamheden gefaseerd voorzien:

 Sloop van de boerderij en bijgebouwen.

 Dempen van enkele sloten en greppels.

 Bouwrijp maken en houden van het gehele plangebied.

 Aanleggen van openbare ruimte en werkterrein inclusief ondergrondse voorzieningen.

 Bouwwerkzaamheden, afwisselend op verschillende percelen.

 Verbreding/Aanpassing van de Grote Waardweg.

2.3.2 GEBRUIKSFASE 

Al tijdens de aanlegfase maar in het bijzonder na afronding van de aanlegfase worden de

bedrijven op het RBT in gebruik genomen.

Wij gaan uit van de volgende invloeden op de omgeving:

 Een veranderende uitstoot van stoffen (in het bijzonder stikstof) door aanwezige

bedrijven/industrie.

 Een verandering van de geluidscontouren door bedrijvigheid.

 Een verandering van verkeerstromen.

 Een verandering van menselijk activiteit in het gebied.

 Verandering van verlichtingssituatie.

 Het lozen van afvalwater is niet voorzien. Voorzien is in het verbeterd gescheiden stelsel

voor het bedrijfsafvalwater en hemelwater. Het bedrijfsafvalwater wordt afgevoerd van

naar een waterzuiveringsinstallatie. Dit geldt ook voor de eerst lozingen van

hemelwater. Op de wegen en daken slaan verschillende stoffen neer. Dit betekent dat het

eerste opgevangen water na regen meer vervuild is dan water dat later opgevangen

wordt. Daarom wordt het eerste regenwater naar een waterzuiveringsinstallatie

afgevoerd. In de praktijk betekent dit dat ongeveer 70% van het hemelwater naar de

zuivering wordt afgevoerd.

 Verandering van kwelstromen door aanpassingen in het plangebied.
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Voor het relevante wettelijke kader wat betreft de aanwezige natuurwaarden verwijzen wij naar

bijlage 1 en 2.

3.1 WERKWIJZE 

3.1.1 ALGEMEEN 

In eerste instantie hebben wij een bureauonderzoek uitgevoerd. Vrij beschikbare gegevens

en gegevens van de voortoets (ARCADIS, 2011) zijn gebruikt om een beeld te krijgen van

het gebied. In aanvulling op het bureauonderzoek hebben wij een verkennend veldbezoek

uitgevoerd in de ochtend van 10 maart 2011.

Het was rond de 6 °C, bewolkt met een matige tot krachtige wind.

De resultaten van dit eerste onderzoek zijn gebruikt om te bepalen voor welke beschermde

soorten vervolgonderzoek vereist was. De vervolgonderzoeken zijn uitgevoerd in de lente

en zomer van 2011 en in maart 2012 (zie voor meer details Tabel 2 en Tabel 3).

Naast beschermde soorten is tijdens dit onderzoek gekeken naar de wezenlijke waarden en

kenmerken in het kader van de EHS onderzocht. Wezenlijke waarden en kenmerken dienen

volgens de Spelregels EHS onderzocht te worden. De wezenlijke kenmerken zijn

Natuurdoelen en –kwaliteit, Geomorfologische en aardkundige waarden en processen,

Waterhuishouding, Kwaliteit van bodem, water en lucht, Rust en stilte, Donkerte,

Openheid, Landschapsstructuur en Belevingswaarde. Voor een uitgebreide beschrijving van

het beleidskader van de EHS, zie bijlage 2.

3.1.2 METHODE 

Steenuil

De datumgrenzen waarbinnen de territoria van steenuilen te inventariseren zijn, liggen

tussen 15 februari en 15 april. Tabel 2 geeft de datums en tijden van de uitgevoerde

onderzoeken en de omstandigheden.

Datum Tijd Weersomstandigheden 

(gemiddelde temp.) 

Activiteit 

11 april 2011 

20:00-
20:45 

Daglicht, 17 °C, onbewolkt, 
droog, licht briesje. 

Habitatgeschiktheid steenuil 
beoordeeld 

21:00-21-
45 

Schemer/donker, 16 °C, 
onbewolkt, droog, licht 
briesje. 

Op acht punten verspreid 
door het gebied 
territoriumroep steenuil 
Afgespeeld in series van 3 x 
10 met 1 minuut pauze 1 maart 2012 

18:45 - 
19:45 

Schemer/donker, 9 °C, 
gunstige 
weersomstandigheden voor 
inventarisatie 

3 Aanwezigheid 
beschermde natuurwaarden 

Tabel 2  

Datums en omstandigheden

steenuilonderzoek. 

HOOFDSTUK 
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Datum Tijd Weersomstandigheden 

(gemiddelde temp.) 

Activiteit 

14 maart 2012 
20:30-
21.30 

Donker, gunstige 
weersomstandigheden voor 
inventarisatie 

Overige jaarrond beschermde vogelsoorten

De aanwezigheid van overige jaarrond beschermde soorten heeft plaatsgevonden in

combinatie met andere onderzoeken (zie Tabel 3). Hierbij is gericht op potentieel geschikte

locaties gekeken naar de aanwezigheid van soorten met een jaarrond beschermde nestplaats

en nestindicerend gedrag.

Vleermuizen

Tabel 3 geeft de datums en omstandigheden waaronder de vleermuisonderzoeken hebben

plaatsgevonden. Het veldonderzoek is uitgevoerd met behulp van een batdetector van het

type Pettersson D240X.

Perioden Onderzoeksmaanden Data 2011 Weersomstandigheden 

(gemiddelde temp.) 

Voorjaarsverblijven April en mei 24 mei 13.9 ºC, droog 

Zomerverblijfplaatsen/ 

kraamperiode 

Juni tot half juli 20 juni 

4 juli 

14.0 ºC, droog na motregen 

15.7 ºC, droog  

Vliegroutes en 
najaarsverblijven 

Half juli en augustus 26 juli 

 

14.9 ºC, droog 

Baltsplekken en 
winterverblijven 

Augustus, september 
(oktober) 

3 aug. 19.2 ºC, lichte motregen 

Overige beschermde soorten

Tijdens de datums genoemd in bovenstaande tabellen is ook gericht gekeken naar de

aanwezigheid van overige beschermde soorten. Zo is met een schepnet in de sloten gevist

naar amfibieën en vissen en zijn overige waarnemingen in het veld (bijvoorbeeld flora en

vogels) genoteerd. De volgende paragrafen geven per soortgroep de uitkomsten van de

onderzoeken weer.

Verantwoording veldwerk

Het veldwerk ten aanzien van steenuilen is uitgevoerd door de heer ir. J.W.D. Hollander.

De overige onderzoeken zijn uitgevoerd door de heer ing. M.J.M. Coenen. Beide ecologen

zijn werkzaam bij ARCADIS en hebben ruimte ervaring met uitvoer van de onderzoeken

zoals hierboven beschreven.

3.2 AANWEZIGHEID BESCHERMDE WAARDEN FLORA- EN FAUNAWET 

3.2.1 FLORA 

Beschermde plantensoorten zijn tijdens de veldbezoeken niet aangetroffen (of te

verwachten) in het plangebied. De landbouwgebieden en steile, kort gemaaide oevers van

de sloten zijn ook niet geschikt voor beschermde plantensoorten. De website van FLORON

geeft aan dat in de omgeving geen orchideeën aangetroffen zijn.

Tabel 3  

Datums en omstandigheden

vleermuisonderzoek. 
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Mogelijk komen in de tuin van de boerderij beschermde soorten voor, maar deze zijn in dat

geval gecultiveerd. Gecultiveerde soorten zijn niet beschermd.

De aanwezigheid van beschermde plantensoorten in het plangebied is uitgesloten.

Negatieve effecten op beschermde plantensoorten zijn uitgesloten.

3.2.2 VOGELS 

Tenzij anders vermeld is (vooral voor vogels) in de effectbeoordeling uitgegaan van een

invloedszone van 200 meter rond het plangebied (Krijgsveld et al., 2004; 2008). Dit is de

gemiddelde verstoringsafstand voor vogels.

Het plangebied en de omgeving hebben de volgende functie voor broedvogels:

 Het plangebied is niet optimaal geschikt voor broedende vogels. De akker en

graslanden vormen broedgebied voor weidevogels. Tijdens inventarisaties zijn de gele

kwikstaart, graspieper, kievit en scholekster waargenomen in het plangebied.

 De bomen en struwelen rond de boerderij vormen broedplaatsen voor algemene vogels

van bossen en struwelen als de merel en vink. In het plangebied is de huismus in het

verleden waargenomen (waarneming.nl). De bebouwing is geïnspecteerd op sporen van

deze vogels. De bebouwing is niet optimaal geschikt voor de huismus, vanwege de hoge

dakgoot en dichtgetimmerde daklijsten. Tijdens de veldbezoeken zijn huismussen, maar

geen nesten van deze soort in het plangebied. Het perceel vormt echter met overhoekjes

en begroeiing een geschikte omgeving voor de huismus en vormt daarmee naar

verwachting een deel van het foerageergebied.

 In de bomen in en aan de rand van het plangebied zijn geen holen waargenomen.

Een boom in de tuin is begroeid met klimop, het is niet bekend of holen in de boom

zitten, maar vogels met een jaarronde beschermde nestplaats zijn niet waargenomen

gedurende de verschillende veldbezoeken. Aanwezigheid van jaarrond beschermde

nestplaatsen in het plangebied is uitgesloten.

In de bosstrook ten noorden van het plangebied zijn groene spechten en grote bonte

spechten gehoord. Ten noorden liggen territoria van deze soorten; het plangebied maakt

hier onderdeel van uit. Vernietiging van holtes in de bosstrook is vooralsnog niet

voorzien.

 Tijdens het veldbezoek is een bruine kiekendief waargenomen boven het plangebied.

Het landbouwgebied vormt een marginaal jachtgebied, omdat deze soort in open

gebieden met meer dekking van opgaande vegetaties als rietkragen jaagt. De bruine

kiekendief vloog naar de Bruine Kil, wat een meer geschikte leefomgeving is voor deze

soort. Naar alle waarschijnlijkheid broedt deze soort ergens in het Natura 2000 gebied de

Biesbosch (soort komt vermoedelijk voor in de Bakkerskil).

 De bosstrook ten zuidwesten van het plangebied is geschikt als broedgebied voor

verschillende vogelsoorten. In het bosje zijn vogelsoorten als koolmees en houtduif

waargenomen. Verder broedt in het bosje een sperwer. Het nest is niet waargenomen.

Het nest bevindt zich in ieder geval niet aan de zijde van het plangebied. Het nest is niet

waargenomen en bevindt zich waarschijnlijk buiten de verstoringsafstand van de

herinrichting.
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 Met uitzondering van de stallen, opgaande begroeiing rond de boerderij en enkele

bomenrijen, zijn in het plangebied geen opgaande structuren aanwezig voor steenuilen

om in te broeden. De bomenrijen vormen echter geen potentiële broedlocaties door de

afwezigheid van holen. In de huidige situatie vormt alleen het kleinschaliger deel van

het plangebied voor de steenuil een geschikt foerageergebied. Met kleinschalig wordt

een afwisseling bedoeld van landschappelijke elementen als graslanden, bomen,

bebouwing en ruigte op een kleine ruimtelijke schaal.

In het plangebied zijn geen steenuilen rustende of (terug)roepende steenuilen

waargenomen tijdens de onderzoeksrondes. Bij de boerderij ten oosten van het

plangebied (boerderij langs de Weeresteinweg) is wel een roepende steenuil gehoord

tijdens de eerste inventarisatieronde. Geschikt leefgebied in een straal van 500 meter van

het territorium wordt gezien als primair leefgebied en is streng beschermd. Een deel van

het plangebied ligt binnen deze afstand, maar deze delen zijn niet geschikt, omdat het

hier delen van de akker betreft. Deze delen missen de vochtige graslanden en ruige

terreinen waar de steenuil foerageert (Samenwerkingsverband Westbrabantse

Vogelwerkgroepen, 2007). Mogelijk foerageren incidenteel steenuilen in het plangebied,

maar het plangebied maakt geen onderdeel uit van het primaire leefgebied. Dit is

bevestigd met het uitblijven van waarnemingen in het plangebied maar ook in de

omgeving gedurende de tweede en derde onderzoeksronde. Vestiging van de soort op

termijn is echter niet geheel uit te sluiten.

3.2.3 ZOOGDIEREN 

Grondgebonden zoogdieren

In het plangebied zijn geen zwaar beschermde soorten grondgebonden zoogdieren

waargenomen tijdens het veldbezoek. In de bosstrook en op de akkerlanden ten zuidwesten

van de ingreeplocatie van het plangebied zijn reeën waargenomen. Verder is ten zuiden van

het plangebied een haas waargenomen.

Het plangebied is niet geschikt voor zwaar beschermde zoogdiersoorten.

 In de Biesbosch komen bevers voor. Bevers zijn soorten die water nodig hebben met een

diepte van 50 cm en houtachtige gewassen voor voedsel (Broekhuizen et al., 1992). Het is

bekend dat buitendijks in het Steurgat (ten westen van het plangebied) en binnendijks in

de Bakkerskil bevers voorkomen. De sloten in het plangebied vormen geen geschikt

leefgebied voor de bever. De Bruine Kil nabij het plangebied vormt ook geen geschikt

leefgebied voor de bever, vanwege de aanwezigheid van verstoring. De Bruine Kil

maakt deel uit van een wandelroute en langs het water liggen schouwpaden.

Aanwezigheid van de bever in en rond het plangebied is uitgesloten.

 Waarnemingen van de noordse woelmuis zijn niet bekend in het plangebied of in het

aanliggend Natura 2000 gebied (DLG, 2010a). De noordse woelmuis is gevoelig voor

concurrentie met andere woelmuissoorten. De noordse woelmuis houdt alleen stand in

zeer natte en incidenteel overstroomde riet en ruigtevegetaties (Ministerie van LNV,

2008). Bovendien komen wel algemene soorten als de veldmuis en aardmuis voor

(website zoogdiervereniging), deze soorten beconcurreren de noordse woelmuis. In het

plangebied ontbreken geschikte leefgebieden waarin de noordse woelmuis kan

ontsnappen aan de concurrentiestrijd met aardmuis en veldmuis. Ook langs de Bruine

Kil, nabij het plangebied, zijn de omstandigheden niet geschikt voor deze soort.

De aanwezigheid van de noordse woelmuis in en rond het plangebied is uitgesloten.
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 De waterspitsmuis is in het verleden waargenomen in de Biesbosch (website

Zoogdieratlas). Leefgebieden van deze soort zijn schoon, niet te voedselrijk, vrij snel

stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig

begroeide oevers (website Zoogdiervereniging). Gezien in het plangebied geen

waarnemingen gedaan zijn en ook geen geschikte omstandigheden aanwezig zijn, is

aanwezigheid van deze soort uitgesloten.

Vleermuizen

Ten aanzien van vleermuizen zijn de volgende zaken naar voren gekomen uit het onderzoek:

 In de omgeving van het plangebied komen vleermuizen voor (bijvoorbeeld de gewone

dwergvleermuis, Limpens et al., 1997). De Biesbosch is aangewezen voor de

meervleermuis en in Werkendam bevinden zich kolonies van deze soort

(ARCADIS, 2011).

 Tijdens herhaaldelijke vleermuisrondes zijn geen vleermuizen aangetroffen die uit de

aanwezige bebouwing kwamen. Het woonhuis en de overige bebouwing zijn niet in

gebruik als vaste verblijfplaats.

 Het plangebied, in het bijzonder de delen rond de boerderij, vormen foerageergebied

voor vleermuizen. Het betreft hier gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. Ook de

brede sloot langs de Draepkilweg wordt gebruikt als foerageergebied.

 Foeragerende vleermuizen gebruiken de populierenlaan (en vermoedelijk in het

verlengde het populierenbos) aan de noordzijde als aanvliegroute naar het

foerageergebied. Ook de populierenlaan ten zuiden van de boerderij wordt gebruikt om

langs te vliegen.

3.2.4 AMFIBIEËN 

In de omgeving van het plangebied komen verschillende algemeen voorkomende

amfibiesoorten voor als de kleine watersalamander, gewone pad en bruine kikker

(Van Delft & Schuitema, 2005). Amfibieën gebruiken open water om zich voort te planten. In

de watervoerende sloten zijn de kleine watersalamander en de bastaardkikker aangetroffen.

De droogstaande greppels zijn niet geschikt voor amfibieën.

De akkers en graslanden vormen een marginaal landbiotoop voor amfibieën. De begroeiing

biedt weinig dekking en er is geen strooisellaag aanwezig waar amfibieën in weg kunnen

kruipen. Mogelijk vormen de ruige overhoekjes van het bebouwde perceel aan de oostzijde

van het gebied een landbiotoop voor amfibieën als de gewone pad.

Waarnemingen van de rugstreeppad zijn niet bekend voor het plangebied en de directe

omgeving. Het is bekend dat deze soort voorkomt langs de Merwede. De rugstreeppad is

een pionierssoort, die vooral voorkomt in zandige omgevingen met ondiepe poelen of

plassen. Werkzaamheden (in het bijzonder vergravingen) maken het plangebied geschikt

voor deze soort. Kolonisatie van de rugstreeppad is vooralsnog niet uit te sluiten.

3.2.5 REPTIELEN 

Volgens verspreidingsatlassen komen rond Werkendam geen reptielen voor

(Van Delft & Schuitema, 2005). Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen geschikte

omstandigheden (schralere vegetaties) aangetroffen. De aanwezigheid van reptielen is

uitgesloten.
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Negatieve effecten op beschermde reptielen

zijn uitgesloten.

3.2.6 VISSEN 

Op basis van verspreidingsgegevens is de

aanwezigheid van de bittervoorn, kleine en

grote modderkruiper mogelijk in het

plangebied (website RAVON).

De bittervoorn is een vis van stilstaande of

langzaam stromend, helder, relatief ondiep

water met een rijke onderwatervegetatie en

doorgaans een niet al te weke bodem.

Bij vergelijkbare omstandigheden kan de soort

ook in de oeverzone van dieper water voorkomen. Het leefgebied van grote modderkruiper

bestaat uit ondiep, stilstaand of langzaam stromend water en ook vergevorderde

verlandingsstadia en overstromingsvlaktes. De bodem van het water bestaat uit een dikke

modderlaag met een rijke begroeiing. De kleine modderkruiper komt eveneens voor in

stilstaande en langzaam stromende wateren maar heeft meer dan de grote modderkruiper

een voorkeur voor harde en zandige bodems (Ministerie van LNV, 2008).

Het is bekend dat voorgenoemde vissoorten in de Biesbosch kreken en polders voorkomen

(DLG, 2010b; 2010c; 2010d; ARCADIS, 2010).

De sloten vormen marginaal (geen planten aanwezig, sloten zijn geëutrofieerd wat de

waterkwaliteit niet ten goede komt), maar potentieel leefgebied voor deze soorten.

Tijdens de veldbezoeken zijn echter geen beschermde vissoorten aangetroffen in de

watervoerende sloten in het plangebied.

Door de aanwezigheid van een duiker met verloop is het niet mogelijk voor vissen om van

de Bruine Kil naar de sloten in het landbouwgebied te komen (zie Afbeelding 3). Andersom

is dit wel mogelijk, omdat het water van de landbouwgebieden naar de Bruine Kil stroomt.

Negatieve effecten op beschermde vissoorten zijn uitgesloten

3.2.7 OVERIGE SOORTGROEPEN 

Alle overige beschermde soorten stellen hoge (ecologische) eisen aan hun biotoop of komen

alleen onder specifieke omstandigheden voor. Hierbij gaat het vaak om bloemrijke,

schralere vegetaties voor bijvoorbeeld beschermde insecten. Tijdens de veldbezoeken zijn

geen andere beschermde soorten waargenomen. Gezien de aangetroffen omstandigheden, is

de aanwezigheid van overige beschermde soorten uitgesloten.

De bossen en vegetatiearme wateren vormen geen geschikte omgeving voor overige

beschermde soorten.

Negatieve effecten op overige beschermde soorten zijn uitgesloten

Afbeelding 3  

Duiker die de sloten in het 

plangebied van de  

Bruine Kil scheiden. 
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3.2.8 OVERZICHT 

Soortgroep Aangetroffen Verwacht 

Flora Geen Geen 

Vogels 

- Algemene soorten van bossen en 
struwelen (merel, koolmees, 
winterkoning) 

- Vogels van graslanden (gele kwikstaart, 
graspieper, kievit, scholekster) 

- Sperwer 

- Bruine kiekendief 

- Grote bonte specht 

- Groene specht 

- Huismus (alleen foerageergebied) 

- Steenuil (enkele waarneming buiten 
plangebied) 

Verschillende vogelsoorten van agrarische 
omgeving, bos en struweel. 

Zoogdieren 
Ree 

Haas 

- Algemene grondgebonden soorten als 
spitsmuizen en (woelmuizen) 

- Vleermuizen (verblijfplaatsen in de 
boerderij, foerageergebieden) 

Amfibieën Bastaardkikker, kleine watersalamander 
Algemene soorten 

Rugstreeppad (na kolonisatie) 

Reptielen Geen Geen 

Vissen Geen 

Op basis van verspreidingsgegevens 
werden verschillende beschermde 
vissoorten verwacht, maar deze zijn niet 
aangetroffen in het plangebied. 

Overig Geen Geen 

3.3 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Afbeelding 4 geeft de aanwezigheid van de EHS aan rond het plangebied. De kaart laat zien

dat mogelijk ruimtebeslag plaatsvindt bij de verbreding van de Grotewaardweg naar het RBT.

In de volgende tekst volgt een beschrijving van de aanwezige ecologische waarden en

kenmerken in het kader van kwalificerende waarden.

Tabel 4  

Overzicht van aangetroffen 

en verwachte soorten in en 

nabij het plangebied. 

Afbeelding 4  

Aanwezigheid van de EHS. 

Kaart afkomstig van de 

website Kaart  

Ecologische Hoofdstructuur 

Noord-Brabant. 

Oranje: Plangebied 

Groen: EHS 
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Beschrijving ecologische waarden en kenmerken

De Verordening Ruimte (Noord Brabant, 2010a; 2010b) geeft aan dat de ecologische waarden

en kenmerken beschermd zijn, De waarden en kenmerken zoals deze in Nota Ruimte gegeven

zijn, zijn hieronder uitgewerkt (voor een uitgebreide beschrijving van het beleidskader, zie

bijlage 2).

Natuurdoelen en –kwaliteit

De natuurdoelen en –kwaliteit van het gebied hangen samen met de functies van het Natura

2000 gebied en beschermde soorten. De kwaliteit van de natuur is beschreven en beoordeeld

in onderliggend rapport voor de EHS en de voortoets in het kader van de

Natuurbeschermingswet 1998 (ARCADIS, 2011).

Geomorfologische en aardkundige waarden en processen

De Biesbosch vormt een omslagpunt in het

rivierenlandschap. Ten westen liggen de

zeekleipolders van de delta en in het oosten

liggen de veengebieden. Het voormalige

rivierenlandschap is afgedekt door een laag

klei, maar deze is sterk geërodeerd, dat laten

de aanwezige kreken ook zien.

Oorspronkelijk had het gebied ter hoogte

van het plangebied het karakter als de

Biesbosch, maar door inpoldering is het een

landbouwgebied geworden (RAAP, 2010).

De aardkundige waardenkaart van de

provincie Noord Brabant laat zien (zie Afbeelding 5) dat de kreken zijn aangemerkt als

aardkundig waardevolle gebieden. De kreken zijn aangewezen als aardkundig waardevol,

omdat het landschappelijke eenheden zijn die inzicht geven in de aardkundige processen

die het aardoppervlak hebben gevormd (RAAP, 2010). Het plangebied zelfs is niet

aangemerkt als aardkundig waardevol gebied.

Waterhuishouding

Ten oosten van het Steurgat is een aantal oude kreken afgedamd, waaronder de Bruine Kil

De Bruine Kil wordt gevoed door water dat ingelaten wordt vanuit het Steurgat in de

Bakkerskil, wat vervolgens via de Bakkerskil, via de poldersloten terecht komt in de

Bruine Kil. Vanuit de Bruine Kil stroomt het water weer naar het Steurgat en wordt terug

gepompt in het Steurgat.

Het water in het plangebied staat onder invloed van kwel (tijdens veldbezoek zijn

roestverschijnselen in de sloten waargenomen). De huidige waterkwaliteit heeft een

samenstelling van, kwel, landbouwwater en regenwater door de inlaat en afstroom naar de

Biesbosch kreken en het Steurgat.

Afbeelding 5  

Aardkundige waardekaart 

van de provincie Noord-

Brabant. De rode lijnen 

geven de aardkundig 

waardevolle gebieden weer, 

de oranje lijn het plangebied

(bron: aardkundige 

waardekaart provincie 

Noord-Brabant). 



Natuurtoets (exclusief Natuurbeschermingswet 1998) Regionaal Bedrijventerrein Werkendam

075718097:0.10 - Definitief ARCADIS 20 

Kwaliteit van bodem, water en lucht

Het plangebied is landbouwgebied. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bodem licht

verontreinigd is door met name zware metalen. De bronnen van de verontreiniging zijn niet

bekend. De verontreinigingen zijn dusdanig laag, dat geen specifieke ingrepen ten aanzien

van de herinrichting voorzien zijn (Paez, 2010a; 2010b). Door bemesting is de verwachting

dat vermestende stoffen voorkomen in bodem en water (in de sloten is het aandeel algen

ook hoog). Mogelijk is de kwaliteit van de bodem in de delen aangewezen in het kader van

Natura 2000 en EHS beter. De verwachting is wel dat vermestende stoffen in het water

terecht komen niet alleen in de landbouwgebieden maar ook in de EHS. In paragraaf 2.2.2 is

aangegeven dat de kwaliteit van het water is aan te merken als goed, maar dat wat betreft

KRW normen in enkele gevallen sprake is van een lichte overschrijding van de GEP normen

(Goed Ecologisch Potentieel). Onderzoek heeft uitgewezen dat de streefwaarde voor barium

van het grondwater overschreden wordt. Dit heeft verder geen consequenties voor een

herinrichting (Paez, 2010b).

Qua luchtkwaliteit liggen de delen van de EHS rond het plangebied tussen de relatief

schone lucht van de Biesbosch in het westen en relatief verontreinigde lucht ten oosten van

het plangebied.

Dit heeft vermoedelijk te maken met de ligging van snelwegen en intensieve veehouderijen

ten oosten van het plangebied (Concentratiekaarten Planbureau voor de Leefomgeving).

Rust en stilte

Het plangebied is een relatief rustig gebied. Het agrarisch gebied ten zuiden van Werkendam

is schaars bewoond. In het gebied liggen geen provinciale wegen of snelwegen. Verstoring

door recreatie wordt veroorzaakt door enkele wandelaars en fietsers. Er loopt een wandelpad

langs de Bruine Kil en er bevindt zich een fort aan de noordzijde van de Bakkerskil.

Donkerte

De wegen aan de noord en oostzijde van het plangebied zijn niet verlicht. Uitstraling van

licht van de boerderij is gering, vanwege de aanwezige begroeiing. Het bedrijventerrein ten

noorden van het plangebied straalt licht uit. Dit is echter beperkt omdat onverlichte

achterkanten van de aanwezige gebouwen zijn in de richting van het plangebied.

Openheid

Kenmerkend voor het zeekleigebied en in het bijzonder de landbouwpolders is de openheid.

De bosstroken en bomen langs de wegen en kreken vormen een onderbreking in deze

openheid, maar tegelijk ook een belijning in het landschap.

Landschapsstructuur

De Biesbosch bestaat uit kreken en door kades omgeven landbouwpolders. De dijk langs het

Steurgat vormt de grens tussen de Biesbosch en de polders. In de polders liggen nog de

restanten van een aantal kreken die door dijk zijn afgesneden van het Steurgat (zie

ARCADIS, 2010).
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Belevingswaarde

In de landbouwpolder is vooral de openheid een belangrijke invloed op de

belevingswaarde. De bosstroken langs de Bruine Kil en de EHS ten noorden van het gebied

bieden beschutting in deze openheid.
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4.1 MOGELIJKE EFFECTEN 

De werkzaamheden vinden plaats in de (mogelijke) leefgebieden van beschermde soorten.

Wij voorzien de volgende effecten:

 Onopzettelijk doden tijdens de werkzaamheden van aanwezige soorten. Het doden van

dieren is alleen voorzien tijdens de aanlegfase en hoewel het gevolg permanent van aard

is, is het wel onder tijdelijke effecten geschaard.

 Ruimtebeslag op leefgebieden, rust en verblijfplaatsen van aanwezige soorten.

Dit is tijdelijk en permanent.

 Verstoring van leefgebieden en aanwezige soorten. Dit is tijdens de werkzaamheden van

toepassing (tijdelijk) maar in de gebruiksfase kan uitstraling van o.a. geluid en licht

plaatsvinden naar de omgeving (permanent).

 Verstoring en vernieling van nesten en broedsels, indien deze aanwezig zijn tijdens de

werkzaamheden (tijdelijk). Verstoring van nesten is permanent indien uitstraling van

geluid is voorzien naar nesten in de omgeving (permanent).

 Ruimtebeslag ter hoogte van de Grote Waardweg, verstoring en aantasting van

ecologische waarden en kenmerken van de EHS, voornamelijk daar waar het plangebied

grenst aan de EHS (tijdelijk en permanent).

4.2 FLORA- EN FAUNAWET 

4.2.1 MOGELIJKE OVERTREDINGEN FLORA- EN FAUNAWET 

De werkzaamheden en veranderingen in het plangebied leiden mogelijk tot overtredingen

van verbodsbepalingen van de Flora en faunawet. Tabel 5 geeft de mogelijke overtredingen

van de verbodsbepalingen.

Voor een aantal soorten is geen overtreding van verbodsbepalingen voorzien:

 Ten aanzien van vogels:

 Het nest van de sperwer bevindt zich in de bosstrook buiten de invloedszone van het

RBT. In de huidige situatie komen wandelaars al langs de bosstrook. De nieuwe

situatie leidt niet tot het verdwijnen van het nest in de bosstrook, omdat het nest op

enige afstand ligt van het plangebied.

 De afstand van het plangebied tot potentiële nestplaatsen van de bruine kiekendief

zijn te groot voor effecten. Verder heeft het plangebied geen specifieke functie voor

deze soort, in de omgeving liggen voldoende alternatieve marginale

foerageergebieden.

 Herinrichting leidt niet tot het verdwijnen van spechtennesten. Deze zitten in de

huidige situatie in de bosstrook noordelijk van het plangebied. Veranderingen in het

plangebied leiden tot geringe toename van verstoring in de bosstrook. Hierbij gaat het

om verkeer op al bestaande wegen.

4 Beoordeling en toetsing

Doden 

 

Ruimtebeslag 

 

Verstoring leefgebieden 

en soorten 

 

Aantasting nesten en 

broedsels 

Aantasting ecologische 

waarden en kenmerken 

EHS

 

HOOFDSTUK 
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Dit leidt niet tot het verdwijnen van aanwezige nesten. Verder heeft het plangebied

geen specifieke functie voor broedende spechten. Inrichting en gebruik van het RBT

leidt niet tot het verdwijnen van nesten van spechtensoorten.

 Nesten van de huismus zijn niet aangetroffen in het plangebied. Delen van het

plangebied zijn wel geschikt als foerageergebied. In de omgeving liggen voldoende

alternatieven, indien het foerageergebied in het plangebied verdwijnt. Het overtreden

van verbodsbepalingen ten aanzien van de huismus is uitgesloten.

 Nesten van de steenuil bevinden zich niet in het plangebied. Ten oosten van het

plangebied bevindt zich wel een territorium. Primair leefgebied bevindt zich ook niet

in het plangebied. Overtredingen van verbodsbepalingen ten aanzien van de steenuil

zijn uitgesloten.

 Effecten op ree zijn gering. In de omgeving zijn voldoende alternatieven.

 Ten aanzien van vleermuizen: In het plangebied bevinden zich geen verblijfplaatsen.

Foerageergebieden en vliegroutes zijn wel aanwezig, maar in de toekomstige situatie

blijven foerageergebieden en vliegroutes aanwezig rond het plangebied, tenzij deze sterk

verlicht worden. Alleen bij maatregelen om verlichting van vliegroutes te voorkomen is

overtreding van verbodsbepalingen niet aan de orde. Overigens is ook de aanplant van

bomenrijen in het RBT voorzien, die mogelijk dienen als nieuwe vliegroutes voor

vleermuizen.

Effect Soorten Overtreding 

Het onopzettelijk doden van aanwezige 
beschermde soorten.  

- Algemene soorten van 
bossen en struwelen (vogels) 

- Soorten van graslanden 
(vogels)  

- Algemene grondgebonden 
zoogdieren (tabel 1) 

- Algemene amfibieën 
(bastaardkikker, kleine 
watersalamander) (tabel 1)  

- Rugstreeppad (tabel 3) 

Artikel 9. Het is verboden 
dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse 
diersoort, te doden, te 
verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog 
daarop op te sporen. 

Verlies van leefgebieden, rust- en 
verblijfplaatsen van aanwezige soorten door 
ruimtebeslag als gevolg van verwijderen 
vegetatie, slopen bebouwing, dempen sloten 
en bouwrijp maken van grond. Dit is tijdelijk 
voor de duur van de werkzaamheden, maar 
permanent als herinrichting niet leidt tot nieuwe 
leefgebieden.  

- Algemene soorten van 
bossen en struwelen (vogels) 

- Soorten van graslanden 
(vogels) 

- Algemene grondgebonden 
zoogdieren (tabel 1) 

- Vleermuizen (tabel 3) 

- Algemene amfibieën 
(bastaardkikker, kleine 
watersalamander) (tabel 1) 

- Rugstreeppad (tabel 3) 

Artikel 11. Het is verboden 
nesten, holen of andere 
voortplantings- of vaste rust- 
of verblijfsplaatsen van 
dieren, behorende tot een 
beschermde inheemse 
diersoort, te beschadigen, te 
vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren. 

Herinrichting leidt tot een tijdelijke toename van 
verstoring in de aanlegfase en permanente 
toename van verstoring in de gebruiksfase 
door:  

 Geluid en menselijke activiteit. Dit geldt niet 
alleen voor het plangebied maar ook voor de 
directe omgeving, bijvoorbeeld door toename 
van recreanten in de directe omgeving van het 
RBT (“lunchwandeling”).  

 Verlichting ’s nachts. Verlies is tijdelijk als 
werkzaamheden leiden tot een tijdelijke 
verandering van het plangebied. Permanente 
veranderingen als gevolg van bebouwingen 
leiden tot permanent verlies van leefgebieden. 

Tabel 5  

Mogelijke overtredingen 

Flora- en faunawet. 
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Effect Soorten Overtreding 

De werkzaamheden leiden tot vernielen van 
voortplantingsplaatsen. In de aanlegfase en 
gebruiksfase is het ook mogelijk dat geluid en 
menselijke activiteit (optische verstoring) een 
verstorende werking heeft op 
voortplantingsplaatsen. Voor veel soorten is 
vooral de periode waarin de werkzaamheden 
plaatsvinden van belang om het verstorende 
effect te kunnen beoordelen.  

- Algemene soorten van 
bossen en struwelen (vogels) 

- Soorten van graslanden 
(vogels) 

- Algemene amfibieën 
(bastaardkikker, kleine 
watersalamander) (tabel 1) 

- Rugstreeppad (tabel 3) 

Artikel 12. Het is verboden 
eieren van dieren, behorende 
tot een beschermde 
inheemse diersoort, te 
zoeken, te rapen, uit het nest 
te nemen, te beschadigen of 
te vernielen. 

Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ontwikkeling en

inrichting(Tabel 1)

Ten aanzien van tabel 1 soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen, mits sprake is

van zorgvuldig handelen. Daarnaast mag de ingreep geen wezenlijke invloed hebben op de

gunstige staat van instandhouding.

De tabel 1 soorten waarvoor mogelijk verboden handelingen plaatsvinden, komen algemeen

voor in de omgeving van het plangebied. Het onopzettelijk doden van enkele exemplaren

en (tijdelijk) vernietigen van vaste rust en verblijfplaatsen heeft geen wezenlijke invloed op

deze soorten. Ten aanzien van kleine grondgebonden zoogdieren en amfibieën zijn

specifieke eisen aan uitvoering in het kader van zorgvuldig handelen niet effectief. Iedere

werkwijze leidt tot het onopzettelijk doden van bovengenoemde soorten.

Soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde

gedragscode (Tabel 2)

Voor soorten die in deze categorie vallen, geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen mits

gewerkt wordt met een door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode. Voor het

optreden van verboden handelingen, moet een ontheffing worden aangevraagd.

Deze ontheffing gaat gepaard met een “lichte toets”. In het plangebied zijn geen tabel 2

soorten aangetroffen.

Soorten waarvoor een ontheffing aangevraagd dient te worden met uitgebreide toetsing

(Tabel 3)

Voor soorten vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal zeldzame per

AMvB aangewezen soorten dient bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting altijd ontheffing

aangevraagd te worden voor verboden handelingen. Deze ontheffing wordt beoordeeld

volgens de “uitgebreide toets”.

In het betreffende onderzoeksgebied gaat het om vleermuizen en de rugstreeppad. Zwaar

beschermde vissen komen niet voor. Effecten op vliegroutes van vleermuizen zijn te

beperken door maatregelen. Ook de aanwezigheid van de rugstreeppad is te voorkomen

door het nemen van maatregelen. In dat geval is voor geen van de zwaar beschermde

soorten overtreding van verbodsbepalingen voorzien.

Vogels

De meeste broedvogels en niet broedvogels hebben mogelijkheden om uit te wijken naar

omliggende, verstoringsvrije gebieden. De werkzaamheden met mogelijke effecten op

broedvogels, moeten zoveel mogelijk buiten het broedseizoen (broedseizoen globaal vanaf

15 maart tot en met 15 juli)worden uitgevoerd. Jaarrond beschermde nestplaatsen zijn niet

aangetroffen in het plangebied.
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4.2.2 LEEMTES IN KENNIS 

Na het uitvoeren van verscheidene vervolgonderzoeken zijn geen leemtes in kennis

voorzien, die de besluitvorming rond de natuurwetgeving belemmeren.

4.2.3 VOORKOMEN VAN SCHADE 

Hieronder staan een aantal mitigerende maatregelen uitgewerkt. De volgende maatregelen

beperken in ieder geval de effecten op voorkomende soorten en geven daarmee ook

invulling aan de algemene zorgplicht. Maatregelen kunnen ook effecten op zwaar

beschermde soorten voorkomen.

Het is belangrijk om in het ontwerp en planning tijdig rekening te houden met mitigerende

en compenserende maatregelen (Meindersma & Kos, 2010).

Tijdens de werkzaamheden

 Verwijder de vegetatie, sloop de bebouwing en kap de bomen buiten het broedseizoen.

Als dit niet mogelijk is, maak de betreffende locatie dan voor het broedseizoen effectief

ongeschikt (bijvoorbeeld door snoeien, maaien of strippen) voor broedende vogels.

 Demp de sloten buiten de kwetsbare periode van vissen en amfibieën. Dit is buiten de

voortplantingsperiode en winterrust van vissen en amfibieën. De geschikte periode voor

de werkzaamheden is september – oktober (mogelijk november, watertemperatuur moet

boven de 6 °C liggen).

 Demp de sloten in één richting naar openstaande wateren. Het heeft de voorkeur om de

sloten te dempen in de richting van de Bruine Kil, omdat hier permanent water

aanwezig is.

 Beperk het gebruik van verlichting aan de randen van het plangebied tijdens de

werkzaamheden. Zie ook het volgende hoofdstuk over de voorgestelde inrichting.

 Ten aanzien van de rugstreeppad:

 Voorkom stilstaand water in het werkgebied. Rugstreeppadden planten zich voort in

ondiepe plassen die snel opwarmen. Door bij graafwerkzaamheden en na regenbuien

te voorkomen dat ondiepe plassen ontstaan, blijft het werkgebied onaantrekkelijk

voor deze soort.

 Een uiterst middel is het plaatsen van paddenschermen. Dit is wanneer het ontstaan

van plassen in de periode april – september niet te voorkomen is. Het is belangrijk dat

de paddenschermen regelmatig gecontroleerd worden op het ontstaan van

openingen. Verder mag geen vegetatie over het scherm heen hangen, omdat dieren

hierdoor over de schermen kunnen klimmen.

Inrichting van plangebied

In hoofdstuk 5 staan suggesties voor een natuurlijke inrichting van het RBT.

4.2.4 ONTHEFFING FLORA- EN FAUNAWET 

De (mogelijkerwijs) aanwezige kleine zoogdieren en amfibieën in het plangebied zijn

algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voorkomen.

Het verontrusten of onopzettelijk doden van individuen van deze soorten leidt niet tot

aantasting van de gunstige staat van instandhouding van deze soorten. Voor deze soorten is

geen ontheffing nodig.
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Voor het verstoren van broedende vogels worden geen ontheffingen verstrekt. Effecten

dienen voorkomen te worden, door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te

voeren.

Door het nemen van maatregelen zijn effecten op vleermuizen en rugstreeppad zijn effecten

op deze soorten uit te sluiten en is het niet noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen.

4.3  ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

Verbreding van de Grotewaardweg leidt tot ruimtebeslag op de EHS. De verbreding leidt

tot een smalle strook ruimtebeslag op delen die zijn aangemerkt als “nog om te vormen naar

natuur”, “bron en beek” en “vochtig bos met productie”. Het definitieve ruimtebeslag (van

belang voor compensatie) is pas te bepalen na het definitieve ontwerp.

Hieronder volgende de effecten van inrichting en gebruik van het RBT op de ecologische

waarden en kenmerken van de EHS.

Natuurdoelen en –kwaliteit

Realisatie van het RBT leidt niet tot aantasting van de aanwezige EHS. Externe werking op

de EHS is niet relevant voor waarden in de EHS. Verschillende andere waarden zijn

beschermd onder andere kaders als Flora en faunawet (ook behandeld in deze toets) en

Natuurbeschermingswet 1998 (zie daarvoor ARCADIS, 2011).

Geomorfologische en aardkundige waarden en processen

De kreken vormen waardevolle aardkundige elementen. Realisatie van het RBT leidt niet tot

aantasting van deze elementen. Mogelijk vindt voor waterberging wel kreekherstel plaats,

maar dit is voorzien binnen de oude kreek. Effecten leiden hoogstens tot een verbetering

van de kreek.

Ruimtebeslag EHS 

Afbeelding 6  

Delen van de EHS waar 

ruimtebeslag op is voorzien 

als gevolg van verbreding 

van de Grotewaardweg.  

 

Bruin: Vochtig bos met 

productie (N16.02) 

Roze: nog om te vormen 

naar natuur (N00.01) 

Blauw: beek en bron 

(N03.01) 

Groen: Haagbeuken- en 

essenbos ( N14.03) 

 

Bron: Kaart 

Natuurbeheerplan 2011  
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Waterhuishouding

Realisatie en gebruik leiden naar verwachting tot veranderingen in de waterhuishouding

binnen en buiten het plangebied. Vooralsnog is de verwachting niet dat grote veranderingen

plaatsvinden, maar de daadwerkelijke effecten zijn afhankelijk van de daadwerkelijke

inrichting en gebruik. Verwachting is dat meer water in de sloten komt, maar dat dit

schoner is dan in de huidige situatie (uitspoeling van meststoffen).

Kwaliteit van bodem, water en lucht

De volgende effecten ten aanzien van de kwaliteit van bodem, water en lucht zijn voorzien:

 De lichte verontreinigingen in de bodem met zware metalen die in de huidige situatie

aanwezig zijn, veranderen niet als gevolg van de herinrichting. De locatie van de

bronnen is niet bekend, maar liggen niet in het plangebied.

 Een verhoogde uitstoot van stoffen in de lucht leidt tot een verslechtering van de

luchtkwaliteit;

 Het beëindigen van landbouw heeft een positieve invloed van het aanwezige water en

bodem, omdat vermestende stoffen in de bodem afnemen.

Hoe bovenstaande zaken zich tot elkaar verhouden en welke invloed dit heeft op de

kwaliteit van bodem, water en lucht is afhankelijk van de uiteindelijke inrichting en

toename van verkeer.

Rust en stilte

Realisatie van het bedrijventerrein gaat ten koste van de rust en stilte in de omgeving.

Activiteiten nemen langs de randen van de EHS toe, maar mogelijk ook binnen de EHS door

de aantrekkende werking van het bedrijventerrein recreatie binnen de EHS in de directe

omgeving van het RBT (“lunchwandeling”). De aantasting van de ecologische waarden en

kenmerken binnen de EHS is gering, omdat in de huidige situatie ook al recreatie

plaatsvindt. De verwachte toename van verkeer en recreatie leidt tot een afname van rust en

stilte in de aangrenzende delen van de EHS. Rond de EHS ten noorden van het plangebied

liggen al wegen, maar een toename van verkeer leidt daar ook tot een afname van rust en

stilte.

Donkerte

Verlichting van het plangebied gaat ten koste van de donkerte binnen de EHS. Door het

nemen van inrichtingsmaatregelen (zie hoofdstuk 5) is uitstraling te voorkomen.

Openheid

Dit criterium is van kracht binnen de EHS. De openheid van het gehele landschap verandert

door inrichting van het plangebied, maar binnen de EHS wijzigt de openheid niet. De EHS

zelf bestaat uit bosstroken. Effecten zijn uitgesloten.

Landschapsstructuur

Dit criterium is van kracht binnen de EHS. De landschapsstructuur (vooral de openheid)

verandert door inrichting van het plangebied, maar binnen de EHS zelf zijn geen

veranderingen voorzien. Effecten zijn uitgesloten.
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Belevingswaarde

De openheid van het landschap verandert door inrichting van het plangebied. Hoewel de

inrichting plaatsvindt buiten de EHS, verandert de belevingswaarde van de EHS.

Het contrast van de geslotenheid met de openheid neemt af door inrichting van het

plangebied. Een negatieve belevingswaarde is voorzien, wanneer industriële structuren

zonder (groene) buffer direct grenzen aan delen van de EHS. Effecten zijn te voorkomen

door inrichtingsmaatregelen.
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5.1 NATUUR OP BEDRIJVENTERREINEN 

Naast negatieve effecten, liggen bij de ontwikkeling van het terrein op kansen voor natuur.

In de huidige situatie zijn de natuurwaarden beperkt, maar met aanpassingen aan het

ontwerp is het mogelijk om de natuurwaarden in en om het gebied te verhogen. Het gaat

hierbij om inrichting van percelen en randen met bomen, struwelen en andere aanplant,

maar ook water heeft een ecologische waarde.

Ontwikkeling van natuur op het bedrijventerrein heeft verschillende voordelen

(Bouwmeester, 2010):

 Het hoeft niet ten koste te gaan van netto uitgeefbare ruimte, flexibiliteit of geld.

Openbare ruimte en platte daken kunnen efficiënt benut worden.

 Ontwikkeling van natuur vergroot in veel gevallen het maatschappelijk draagvlak voor

ontwikkeling van het bedrijven terrein.

 Groen in de vorm van bijvoorbeeld bomen en struiken, maar mogelijk ook poelen en

moerassen met een meer ruige vegetatie vormt aankleding van openbare ruimte en

daarmee een visitekaartje voor een bedrijf. In deze vorm straalt het groen zorg voor

kwaliteit en duurzaamheid uit.

 Door het groen op het RBT en de Biesbosch bereikbaar te maken door aanleggen van

fietsroutes en wandelpaden, komt een verbinding met Werkendam tot stand en dit heeft

positieve effecten voor dienstverlenende bedrijven en kantoren.

Naast bovenstaande voordelen levert natuurontwikkeling ook voordelen op voor de

mogelijk benodigde vergunningen en ontheffingen in het kader van de natuurwetgeving.

5.2 AANBEVELINGEN INRICHTING BEDRIJVENTERREIN 

De volgende inrichtingsmaatregelen beperken de effecten:

 Lichtverstoring is te voorkomen door verlichting langs de randen te beperken.

Dit geldt in het bijzonder langs de bosstroken, omdat deze mogelijke vluchtroutes

vormen:

 Plaats amberkleurige of groene verlichting (zie Afbeelding 7). Groene verlichting leidt

tot minder effecten op vogels. Het vermoeden bestaat dat vooral amberkleurige

verlichting de effecten op vleermuizen beperkt.

 Vestig in de zuidwesthoek geen bedrijven met veel uitstraling van licht;

 Over het algemeen zijn bedrijven aan de achterzijde slecht verlicht. Plaats bedrijven in

de hoek, dusdanig gepositioneerd dat de slecht verlichte achterzijde aan de kant van

Natura 2000 komt.

 Uitstraling van overige verlichting is te beperken door het richten van verlichting en

het aanbrengen van overkappingen bij verlichtingsbronnen.

5 Inrichting plangebied

HOOFDSTUK 
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 Groene buffers met opgaande beplanting aan de randen van het plangebied aanplanten,

leidt tot het beperken van uitstraling van geluid, licht en optische verstoring naar de

omgeving. Bovendien kunnen dergelijke buffers geleidende elementen vormen voor

bijvoorbeeld vleermuizen. Met een groene zone is het mogelijk om vleermuizen langs

het plangebied te leiden, zie Afbeelding 8. Inrichting van het terrein biedt kansen om

bestaande vleermuisroutes met elkaar te verbinden en dit levert een verbetering op ten

aanzien van de huidige situatie.

 De sloten in het plangebied vangen veel kwel. Het is mogelijk op het terrein een vijver of

poel te ontwikkelen die een deel van de kwel vangt. Door de hoge kwaliteit is de

mogelijkheden voor de ontwikkeling van leefgebieden van bijzondere soorten.

Een verbinding met de huidige sloten leidt tot een vergroting van het leefgebied van

vissen en amfibieën. Bij voorkeur heeft het water een natuurlijke oever (langzaam

aflopend) waar opgaande vegetatie kan ontwikkelen.

 Aanplant van groen, groene daken en nestkasten zijn relatief simpele mogelijkheden om

de biodiversiteit op een bedrijventerrein te vergroten. Bovendien vormen dergelijke

maatregelen mogelijk compensatie voor het verlies aan waarden zoals deze aanwezig

zijn in de huidige situatie.

Afbeelding 7  

Groene verlichting op de 

pier van Ameland  

(zie website Waddenzee). 

Afbeelding 8  

Bestaande (blauw) en 

mogelijkheden voor nieuwe 

(groen) vleermuisroutes 

rond het plangebied  

(oranje onderbroken lijn). 
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6.1 OVERZICHT VAN VERWACHTE EFFECTEN 

Tabel 6 geeft een samenvatting van de mogelijke effecten op beschermde soorten als gevolg

van realisatie van het RBT.

Soortgroep Soort Beschermings-

categorie 

Effect Juridische 

consequentie 

Vogels 

Algemene soorten 
van bossen en 
struwelen 

Vogels 
Doden, verstoren 
individuen en 
verblijfplaatsen, 
vernietigen 
verblijfplaatsen Geen, effecten 

gering 

Soorten van 
graslanden 

Vogels 

Bruine kiekendief  Vogels Verstoren individuen 

Grote bonte specht  Categorie 5 Verstoren individuen 
en verblijfplaatsen Groene specht Categorie 5 

Vogels met 
jaarrond 
beschermde 
nestplaats 

Huismus Categorie 2 
Verdwijnen 
foerageergebied 

Geen, 
nestplaatsen 
worden niet 
aangetast en 
foerageergebieden 
blijven voldoende 
aanwezig 

Sperwer Categorie 4 Verstoren individuen 

Geen, nestplaats 
bevindt zich op 
afstand en blijft 
behouden 

Steenuil Categorie 2 

Geen effect: geen 
nesten of primaire 
leefgebieden 
aanwezig 

Geen, effecten zijn 
uitgesloten 

Zoogdieren 

Ree Tabel 1 
Verstoren individuen 
en verblijfplaatsen 

Geen, effecten 
gering 

Algemene 
grondgebonden 
zoogdieren 

Tabel 1 

Doden, verstoren 
individuen en 
verblijfplaatsen, 
vernietigen 
verblijfplaatsen 

Geen, vrijstelling 
bij ruimtelijke 
ontwikkeling 

Gewone 
dwergvleermuis 

Tabel 3 
Mogelijk verstoring 
foerageergebieden 
en vliegroutes 

Door het nemen 
van maatregelen 
zijn effecten op 
foerageergebieden 

6 Conclusies

Tabel 6  

Overzicht van (mogelijk) 

aanwezige beschermde 

soorten, 

beschermingscategorie  

(zie bijlage 1), effecten en 

consequenties van de 

realisatie van het RBT 

Werkendam. 
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Soortgroep Soort Beschermings-

categorie 

Effect Juridische 

consequentie 

Laatvlieger 

en vliegroutes te 
beperken en is 
een ontheffing niet 
noodzakelijk. Na 
inrichting kan RBT 
beide functies 
vervullen 

Amfibieën 

Algemene amfibieën 
(bastaardkikker, 
kleine 
watersalamander) 

Tabel 1 

Doden, verstoren 
individuen en 
verblijfplaatsen, 
vernietigen 
verblijfplaatsen 

Vrijstelling bij 
ruimtelijke 
ontwikkeling 

Rugstreeppad Tabel 3 

Bij kolonisatie: 
doden, verstoren 
individuen en 
verblijfplaatsen, 
vernietigen 
verblijfplaatsen 

Maatregelen 
voorkomen 
aanwezigheid. 
Anders ontheffing 
en maatregelen 

Tabel 7 geeft een overzicht van de effecten op de EHS van de realisatie van het RBT.

Ruimtebeslag is niet voorzien. Het “nee tenzij regime” geldt niet meer voor externe werking

op de EHS, maar wel voor indirecte effecten als geluidsverstoring (zie bijlage 2).

Wezenlijk waarde of kenmerk Effect Vervolg 

Kwantiteit 

Oppervlakte EHS 
Ruimtebeslag als gevolg van 
verbreding Grote Waardweg. 

Definitief ruimtebeslag te 
bepalen bij ontwerp. Bij 
ruimtebeslag compensatie 
aan de orde. 

Kwaliteit 

Natuurdoelen en –kwaliteit 

Effecten binnen EHS gering. 
Effecten beschreven voor 
kwalificerende waarden in het 
kader van de Flora- en faunawet 
en Natuurbeschermingswet. 

Voor de EHS niet 

Geomorfologische en aardkundige 
waarden en processen 

Geen, vergraving van kreken niet 
voorzien. Mogelijk wel kreekherstel 
voor waterberging. In dat geval 
verbetering voorzien. 

Geen 

Waterhuishouding 
Geen effect verwacht, afhankelijk 
van nadere inrichting en gebruik 

Vooralsnog geen gevolgen 

Kwaliteit van bodem, water en lucht 
Alleen effecten voorzien bij 
toename stikstofdepositie 

Nadere toetsing en 
mogelijk compensatie bij 
toename depositie. 

Donkerte Donkerte binnen de EHS neemt af. 
Maatregelen vereist, 
mogelijk compensatie 

Rust en stilte 
Rust en stilte nemen af binnen de 
EHS, vooral de delen grenzend 
aan RBT en Grotewaardweg. 

Bij ontwerp rekening 
houden met ligging EHS. 
Effectbepaling noodzakelijk 
en eventueel aanvullende 
maatregelen.  

Openheid 
Openheid binnen de EHS 
verandert niet. 

Geen 

Landschapsstructuur 
Landschapsstructuur verandert, 
maar niet binnen de EHS. 

Geen 

Tabel 7  

Overzicht en consequenties 

van de gevolgen van de 

inrichting van het RBT 

Werkendam op de 

ecologische waarden en 

kenmerken van de EHS. 
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Wezenlijk waarde of kenmerk Effect Vervolg 

Belevingswaarde 
Belevingswaarde verandert aan de 
randen van de EHS, contrast 
openheid en beschutting neemt af. 

Door inrichtings-
maatregelen te nemen is 
een negatieve beleving te 
beperken. 

6.2 RANDVOORWAARDEN VOOR INRICHTING EN ONTWERP 

 Het nemen van mitigerende maatregelen beperkt effecten.

Positieve effecten zijn mogelijk door verschillende inrichtingsmaatregelen:

 Broedgelegenheden voor vogels.

 Aanleg open water met natuurlijke oever, dit biedt leefgebieden voor vissen en

amfibieën.

 Aanleg groene buffers / lijnvormige structuren. Dit vergroot de functionaliteit van het

leefgebied voor beschermde soorten. Ontwikkeling van natuur leidt over het

algemeen tot minder eisen voor de ontheffing van het bevoegd gezag.

 Indien maatregelen worden genomen tegen verlichting van vliegroutes van vleermuizen

en kolonisatie van de rugstreeppad, is een ontheffingsaanvraag niet nodig.

Overtredingen van verbodsbepalingen zijn alleen voorzien voor soorten waarvoor een

vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor overige

soorten is geen overtreding van verbodsbepalingen voorzien.
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Flora en faunawet

De Flora en faunawet (2002) regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten

en dieren. In de Flora en faunawet zijn de soortbeschermingsbepalingen uit de Europese

Vogel en Habitatrichtlijn geïmplementeerd. In de wet is onder meer bepaald dat

beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en beschermde

planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld (algemene verbodsbepalingen, artikelen

8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild

levende planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan

om de directe leefomgeving van soorten, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te

vernielen of te verstoren.

De Flora en faunawet heeft belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen.

De interpretatie van de wet is in 2009 aangescherpt. Deze aanscherping is in onderstaande

uitleg opgenomen. Zie ook het volgende stroomschema.

Algemene zorgplicht

In het kader van de Flora en faunawetgeving geldt dat alle dieren en planten een zekere

mate van bescherming genieten, omdat hun bestaan op zichzelf waardevol is, zonder te

kijken welk nut de dieren en planten voor de mens kunnen hebben. Dit wordt de intrinsieke

waarde genoemd. Vanuit deze intrinsieke waarde is de algemene zorgplicht als vorm van

“basisbescherming” opgenomen (artikel 2). Hierin staat dat iedereen voldoende zorg in acht

dient te nemen voor de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving.

BIJLAGE 1 Wettelijk kader Flora- en faunawet 

Afbeelding 9  

Stroomschema Flora- en 

faunawet. 
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Ook mag men het welzijn van dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten lijden.

De algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dier en plantensoorten, ook

voor de soorten die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Flora en faunawet.

Het is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen die uitsluitend betrekking hebben

op beschermde soorten. Het artikel biedt de mogelijkheid om op te treden tegen ongewenste

handelingen jegens beschermde dieren en planten, welke niet nadrukkelijk in één van de

verbodsbepalingen zijn genoemd. Activiteiten kunnen zo nodig door de Algemene

Inspectiedienst (AID) worden stilgelegd.

Verbodsbepalingen

De algemene verbodsbepalingen zijn handelingen die het voortbestaan van planten en

diersoorten mogelijk in gevaar brengen. Deze verbodsbepalingen vormen een belangrijk

onderdeel van de Flora en faunawet. Deze verboden zorgen ervoor dat in het wild levende

soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. De belangrijkste, voor ruimtelijke plannen

relevante wettelijke bepalingen staan hieronder genoemd.

ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN FLORA- EN FAUNAWET (ARTIKELEN 8 T/M 12) 

Artikel 8. Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, 

te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 

andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.  

Artikel 9. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te 

verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.  

Artikel 10. Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten.  

Artikel 11. Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 

dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, 

weg te nemen of te verstoren. 

Artikel 12. Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 

zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen. 

Vrijstelling en ontheffing

Bij ruimtelijke plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het

verplicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene

verbodsbepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of

maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen of om de gevolgen voor

beschermde soorten te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling,

wordt door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie goedkeuring

gegeven aan de mitigerende maatregelen, of is het mogelijk van de minister ontheffing van

de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied van ruimtelijke

ontwikkeling en inrichting.

Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen gelden, kunnen

verschillende groepen soorten worden onderscheiden. Deze groepen worden benoemd in

het “Besluit van 28 november 2000 houdende regels voor het bezit en vervoer van en de

handel in beschermde dier en plantensoorten”, kortweg genoemd “Besluit vrijstelling

beschermde dier en plantensoorten. Dit besluit heeft de status van een AMvB.
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Onderstaande heeft betrekking op vrijstellingen en ontheffingen voor ruimtelijke

ontwikkeling en inrichting. Voor andere activiteiten gelden andere regels.

Categorie Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen 

Tabel 1 Algemene soorten Algemene vrijstelling van de verboden 8 tot en met 12, wel 
zorgplicht, m.u.v. artikel 10 

Tabel 2 Overige soorten Vrijstelling mogelijk, mits gebruik wordt gemaakt van een door 
de minister goedgekeurde gedragscode; anders ontheffing 
noodzakelijk (toetsing aan gunstige staat van instandhouding en 
zorgvuldig handelen). Eventueel mitigatie- en 
compensatieplicht. Ook kan door het ministerie een beschikking 
worden afgegeven waarin goedkeuring wordt gegeven voor 
maatregelen ter voorkoming van het overtreden van 
verbodsbepalingen. Deze goedkeuring heeft de vorm van een 
afwijzing van de ontheffingsaanvraag, m.u.v. artikel 10 

Tabel 3 Soorten van bijlage 1 
van de AMvB 

Voor volgens art 75 lid 6 bij AMVB aangewezen soorten geldt 
een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook 
wanneer wordt gewerkt volgens een goedgekeurde 
gedragscode, geen vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting. Ontheffing voor het overtreden van 
verbodsbepalingen kan alleen verleend worden wanneer: 

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  

- er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze 
groep is per AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan 
worden (met inachtneming van het voorgaande) bij: 

dwingende reden van groot openbaar belang; 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (zolang er geen sprake is 
van benutting of gewin) van de beschermde soort; 

- enkele andere redenen die geen verband houden met 
ruimtelijke ontwikkeling, zoals volksgezondheid, openbare 
veiligheid, voorkomen van ernstige schade; 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort; 

- er zorgvuldig wordt gehandeld. 

 

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven 
waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter 
voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen. Deze 
goedkeuring heeft de vorm van een afwijzing van de 
ontheffingsaanvraag 

Tabel 3 Soorten op Bijlage IV 
Europese 
Habitatrichtlijn  

Voor volgens art 75 lid 6 aangewezen soorten die voorkomen 
op bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt een zwaar 
beschermingsregime. Voor deze soorten geldt, ook wanneer 
wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode, geen 
vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ontheffing 
voor het overtreden van verbodsbepalingen kan alleen verleend 
worden wanneer: 

- er geen andere bevredigende oplossing bestaat;  

- er sprake is van een bij AMvB bepaald belang. Voor deze 
groep is bij AMvB bepaald dat een ontheffing verleend kan 
worden (met inachtneming van het voorgaande) bij: 

dwingende reden van groot openbaar belang 

Nb: voor deze groep kan geen ontheffing worden verleend op 
basis van het belang “ruimtelijke ontwikkeling en inrichting”. 
Volgens de AMvB kan dit wel, echter gedane uitspraken van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 
laten zien dat de AMvB op dit punt een onjuiste implementatie 
van de Europese Habitatrichtlijn is.  

 

 

Tabel 8  

Beschermingscategorieën 

AMvB artikel 75 Flora- en 

faunawet 
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Categorie Ontheffing of vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen 

- enkele andere redenen die geen verband houden met 
ruimtelijke ontwikkeling, zoals volksgezondheid, openbare 
veiligheid, voorkomen van ernstige schade; 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort; 

- er zorgvuldig wordt gehandeld. 

 

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven 
waarin goedkeuring wordt gegeven voor maatregelen ter 
voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen.  

Ook kan door het ministerie een beschikking worden afgegeven waarin goedkeuring wordt

gegeven voor maatregelen ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen.

Tabel 8 geeft aan dat voor verschillende soorten een vrijstelling geldt, wanneer

werkzaamheden uitgevoerd worden volgens een door het ministerie goedgekeurde

gedragscode. De Unie van Waterschappen heeft een goedgekeurde gedragscode

(Unie van Waterschappen, 2005). Het Waterschap Rivierenland heeft ook een beverprotocol

geschreven, ingevolge deze gedragscode (Bronsveld et al., 2010). De gedragscode van de

Unie van Waterschappen is niet van toepassing op dijkversterkingen (Unie van

Waterschappen, 2005). Toepassing van deze gedragscode leidt niet tot een vrijstelling van

de verbodsbepalingen voor soorten van Tabel 2. Wel is de gedragscode van toepassing op

andere activiteiten als het dempen van sloten. Voor dergelijke activiteiten is in dat geval

geen ontheffing vereist bij de aanwezigheid van Tabel 2 soorten.

Vogels

Vanwege de bepalingen in de Europese Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de Flora en

faunawet, geldt voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Uit recente uitspraken van

de ABRvS blijkt dat de manier waarop in Nederland tot voor kort werd omgegaan met

ontheffingen voor vogels in strijd is met de Europese Vogelrichtlijn.

De Vogelrichtlijn staat een ontheffing alleen toe wanneer:

 geen andere bevredigende oplossing is;

 tevens sprake is van één van de volgende belangen:

 bescherming van flora en fauna;

 veiligheid van luchtverkeer;

 volksgezondheid en openbare veiligheid.

Dit betekent dat het ministerie van EL&I voor het verstoren van broedende vogels, hun

eieren of jongen slechts in uitzonderlijke gevallen ontheffing verleend voor een ruimtelijke

ingreep, namelijk als voldaan is aan het bovenstaande. In de praktijk betekent dit dat voor

vogels gestreefd moet worden naar het voorkomen van het overtreden van

verbodsbepalingen. In veel gevallen kan overtreding van verbodsbepalingen worden

voorkomen door (verstorende) werkzaamheden buiten het broedseizoen (de perioden dat

het nest in gebruik is voor het broeden of grootbrengen van jongen) aan te laten vangen.

Binnen de groep van vogels zijn soorten aangewezen waarvan het nest wordt aangemerkt

als een zogenaamde “vaste rust of verblijfsplaats”. Dergelijke verblijfplaatsen zijn jaarrond

beschermd onder artikel 11 van de algemene verbodsbepalingen en vormen de meest streng

beschermde groep.
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Vaste rust en verblijfplaatsen van vogels zijn aangewezen in de “aangepaste lijst jaarrond

beschermde vogelnesten” (Ministerie van LNV, 2009) en bestaan uit de categorieën van

vogelsoorten opgenomen in Tabel 9.

Vogels 

Categorie Type verblijfplaatsen 

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

Categorie 2 
Nesten van koloniebroeders;, nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op 
dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van 
bebouwing of biotoop 

Categorie 3 
Honkvaste broedvogels en vogels afhankelijk van bebouwing; nesten van vogels, 
zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 
daarin zeer honkvast zijn, of afhankelijk van bebouwing of biotoop 

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

Categorie 5 

Niet jaarrond beschermd, inventarisatie gewenst; nesten van vogels die weliswaar 
vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de 
directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, 
als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen 

Of voor het (buiten het broedseizoen) wegnemen van jaarrond beschermde vaste rust en

verblijfplaatsen een ontheffing noodzakelijk is, dient te worden vastgesteld met behulp van

een zogenaamde omgevingscheck. Daarnaast is de noodzaak tot een ontheffing mede

afhankelijk van de mogelijkheid tot het mitigeren (inclusief het aanbieden van vervangende

nestgelegenheid) van negatieve effecten.

Toetsingsplicht

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan

om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of mogelijke

nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten voorzien zijn. In beginsel is

daarvoor de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk.

Deze moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of tijdens het plannen van

werkzaamheden het volgende in kaart brengen:

 Welke beschermde dier en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor?

 Heeft het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden

gevolgen voor deze soorten?

 Zijn deze gevolgen strijdig met de algemene verbodsbepalingen van de Flora en

faunawet betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke

leefomgeving?

 Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat

dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden, of zodanig uitgevoerd

worden dat de invloed op beschermde soorten verminderd of opgeheven wordt?

 Is, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten,

vrijstelling mogelijk of ontheffing (ex artikel 75 van de Flora en faunawet) van de

verbodsbepalingen betreffende planten op de groeiplaats of dieren in hun natuurlijke

leefomgeving vereist (tabel 3, soorten van bijlage 1, AMvB)?

Tabel 9  

Beschermingscategorieën 

jaarrond beschermde 

nesten. 
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 Heeft de initiatiefnemer zicht op een beschikking van het ministerie waarin goedkeuring

wordt gegeven voor dit maatregelenpakket, op basis van een gedegen

maatregelenpakket ter voorkoming van het overtreden van verbodsbepalingen (tabel 3,

soorten van Bijlage IV Europese Habitatrichtlijn)?

 Welke voorwaarden zijn verbonden aan vrijstellingen of ontheffingen en welke

consequenties heeft dit voor de uitvoering van het plan?
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Om de natuur in Nederland tot een goed functionerend ecologisch netwerk te maken, wordt

de EHS begrensd en aangelegd, als netwerk van bestaande en nieuwe natuur. Het wettelijk

kader voor het aanwijzen (begrenzen) en beschermen van de EHS is de PKB Nota Ruimte.

De feitelijke begrenzing van de EHS is op provincieniveau vastgelegd in de Verordening

Ruimte Noord Brabant (Provincie Noord Brabant, 2010a;b). Hierin is ook het toetsingskader

nader uitgewerkt.

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de

wezenlijke (voor Noord Brabant wordt uitgegaan van ecologische) kenmerken van de EHS,

waarbij tevens rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied

aanwezig zijn. Het EHS beschermingsregime is opgebouwd uit verschillende elementen.

Dit zijn naast het ‘nee, tenzij’ regime, met als sluitstuk natuurcompensatie, de

maatwerkinstrumenten EHS saldobenadering en Herbegrenzen EHS.

DEFINITIE WEZENLIJKE KENMERKEN EN WAARDEN 

De definitie van wezenlijke kenmerken & waarden in de Nota Ruimte (2004, p.114) is “de wezenlijke 

kenmerken en waarden zijn de actuele en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen van het 

gebied. Het gaat daarbij om: De bij het gebied behorende natuurdoelen en –kwaliteit, 

geomorfologische en aardkundige waarden en processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van 

bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de 

belevingswaarde”. 

’Nee, tenzij’ regime en compensatiebeginsel

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke

kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het ‘nee, tenzij’ regime. Dat wil zeggen dat

ontwikkelingen in de EHS die significante gevolgen hebben voor de kenmerken en waarden

van de EHS alleen kunnen worden toegestaan als er sprake is van een groot openbaar

gelang en er geen alternatieve oplossingen zijn. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee,

tenzij’ afweging met positief gevolg doorloopt, kan de ingreep plaatsvinden, mits de

eventuele nadelige gevolgen worden gemitigeerd en resterende schade wordt

gecompenseerd. Indien een voorgenomen ingreep niet voldoet aan de voorwaarden uit het

‘nee, tenzij’ regime dan kan de ingreep niet plaatsvinden.

In een brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede namens de minister van

VROM, besloten om in de Nota Ruimte het nee, tenzij regime op gebieden in de nabijheid

van EHS te laten vervallen (TK 29 576, nr 12).

In een brief van 5 juni 2008 heeft de minister nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de

EHS niet worden beoordeeld op hun effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden

binnen de EHS (TK 29 576, nr 12). In de beantwoording van een aantal vragen van de vaste

Kamercommissie voor LNV in 2008 is expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit `nee tenzij

regime niet van toepassing is op ingrepen buiten de EHS die gevolgen kunnen hebben voor

de EHS zelf, de zgn. externe effecten (TK 29576, nr. 52). Dit betekent overigens wel, dat bij

een ingreep in de EHS, ook rekening gehouden moet worden met indirecte effecten, zoals

geluidsverstoring en stikstofdepositie naar andere delen van de EHS.

BIJLAGE 2 Beleidskader Ecologische Hoofdstructuur 

Externe werking 
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De provincie Noord Brabant heeft invulling gegeven aan de EHS in de Verordening Ruimte

(2010a;b).

In de Verordening Ruimte beschrijft de provincie regels ten aanzien van:

 aanwijzing en begrenzing van EHS;

 bescherming van de EHS, zoekgebieden van de EHS (waarbinnen EHS is of wordt

gerealiseerd) en attentiegebieden EHS (gebieden in en rondom waar ingrepen een

negatief effect op de waterhuishouding hebben);

 wijziging van de begrenzing van de EHS:

 om ecologische redenen;

 op verzoek om niet ecologische redenen (te volgen procedure);

 op verzoek met toepassing van het nee tenzij principe;

 op verzoek met toepassing van de saldobenadering;

 op verzoek voor kleinschalige ingrepen;

 wijziging van de begrenzing van zoekgebieden voor EHS en attentiegebieden EHS op

verzoek.

Fase 2 van de Verordening Ruimte (provincie Noord Brabant, 2010b) geeft nadere regels

voor compensatie. Deze gaan deels verder dan de vorige Beleidsregels Natuurcompensatie

(provincie Noord Brabant, 2005):

 Wijziging van begrenzingen van de EHS gaan vergezeld door een compensatieplan met

daarin:

 wijze van compensatie voor het verlies aan waarden;

 ruimtelijke begrenzingen voor het te compenseren en compensatiedeel;

 kwaliteit en kwantiteit van compensatie;

 realisatietermijn, zo kort mogelijk binnen 5 jaar, goed gemotiveerd 10 jaar;

 mitigerende en compenserende maatregelen;

 beschrijving regulier en ontwikkelingsbeleid.

Het compensatieplan vormt een toelichting op het bestemmingsplan. Initiatiefnemer en

gemeente sluiten een overeenkomst over de rolverdeling en uitvoering van compensatie.

Een boeteclausule is van toepassing bij het niet (tijdig) of onjuist uitvoeren van compensatie

(150% van alle kosten). De gemeente is verantwoordelijk voor een jaarlijkse

voortgangsrapportage over de uitvoering van compensatie tijdens de realisatietermijn.

Gedeputeerde Staten kunnen onderzoek laten verrichten naar de uitvoering van de

compensatie.

Provinciale uitwerking 
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Aanleiding 
De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal Bedrijventerrein 

(hierna RBT) te ontwikkelen. Voor deze ontwikkeling is het noodzakelijk een bestemmingsplan op te 

stellen. De locatie hiervoor is opgenomen in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de Provincie 

Noord-Brabant. Het terrein ligt ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein in de gemeente 

Werkendam en beslaat ongeveer 40 hectare. Het plangebied maakt onderdeel uit van één van de 

polders die ten oosten van de Biesbosch liggen. In de zuidwesthoek grenst het plangebied aan een bos. 

Het bos flankeert de waterloop Bruine Kil. Als onderdeel van het RBT wordt herstel van deze oude 

biesboschkreek voorzien in combinatie met waterberging. 

 

In 2011 hebben de volgende toetsingen van de werkzaamheden aan de natuurwetgeving reeds 

plaatsgevonden: 

§ ARCADIS, 2011. Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam. 

In opdracht van de gemeente Werkendam. 

§ ARCADIS, 2012. Natuurtoets Regionaal Bedrijventerrein Werkendam. In opdracht van gemeente 

Werkendam. 

 

Na afronding van de veldonderzoeken voor het RBT is het plangebied uitgebreid met het toekomstige 

kreekherstel. Dit gebied was nog niet onderzocht en op 16 augustus 2013 heeft een veldbezoek in de 

vorm van een habitatgeschiktheidsbeoordeling plaatsgevonden. Daaruit bleek het bos mogelijk 

geschikt als nestlocatie voor roofvogels met jaarrond beschermde nesten. De eerste stap in 

vervolgonderzoek is het bepalen van potentiële nestlocaties door een aanvullende inventarisatie. De 

inventarisatie is gericht op het mogelijk voorkomen van jaarrond beschermde nesten, daar waar 

mogelijk bomen gekapt zullen worden.  
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Werkwijze  
Het plangebied is geheel nagelopen op de aanwezigheid van eventueel jaarrond beschermde nesten. 

Dit is gedaan op 26 november 2013. Hoewel het geen broedseizoen was, zitten er geen bladeren meer 

aan de bomen, zodat nesten goed konden worden waargenomen.  

Alhoewel niet alle bomen zullen worden gekapt bij het kreekherstel, is tijdens het veldbezoek het hele 

bos geïnventariseerd omdat de eventuele verstoring van vogels door de werkzaamheden verder kan 

reiken. De herinrichtingsplannen zijn weergegeven in figuur 1.  

De inventarisatie heeft plaatsgevonden in het bos van het plangebied voor Fase 1, in het plangebied 

voor Fase 2 zijn geen geschikte bomen voor jaarrond beschermde nesten aanwezig. Aanwezigheid van 

jaarrond beschermde nesten in dit gedeelte is daarom uitgesloten.  

De bomen in het plangebied van Fase 1 bestaan uit relatief jonge (dunne) bomen, met enkele oudere 

bomen. 

 

 
Figuur 1: Kaart met herinrichtingsplannen voor het plangebied. 
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Resultaten 
Gedurende eerdere veldbezoeken zijn roofvogels waargenomen, waaronder buizerd en sperwer. 

Tijdens de nestinventarisatie zijn een drietal nesten waargenomen in Fase 1, welke mogelijk door 

roofvogels gebruikt worden. Op onderstaande kaart zijn de locaties bij benadering weergegeven, de 

precieze coördinaten en meer informatie over de nesten zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

 

 
Figuur 2: Met rode stip aangegeven nesten aangetroffen tijdens de nestinventarisatie. 

  

1 

3 
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Nest Coördinaten Opmerkingen Foto 

1 N 51°47.740’ 

E 004°53.168’ 

De boom waarin dit nest 
zich bevindt, is 
gemarkeerd met een 
oranje stip. 

Onder de boom zijn geen 
resten van prooidieren 
aangetroffen. 

 

2 N 51°47.475’ 

E 004°53.406’ 

Onder de boom zijn geen 
resten van prooidieren 
aangetroffen. Wel is op de 
bladeren en takken onder 
het nest vogelpoep 
aangetroffen. 

 

3 N 51°47.533’ 

E 004°53.447’ 

Onder de boom zijn geen 
resten van prooidieren 
aangetroffen. 

 

 



 

Ons kenmerk: 

077436492:A 

Pagina 

5/5 

Vervolg en conclusie 
De aanwezige nesten 1, 2 en 3 bevinden zich in bomen binnen het plangebied van uitvoering van het 

kreekherstel.  

 

De vervolgstap is te onderzoeken of de bomen met jaarrond beschermde nesten gespaard blijven 

tijdens de werkzaamheden. Twee scenario’s zijn vervolgens mogelijk: 

 

1. Er wordt om de bomen met nesten heen gewerkt: De bomen met nesten blijven gespaard. Wanneer 

dit het geval blijkt, is geen ontheffing vereist en is het niet noodzakelijk vervolgonderzoek uit te 

voeren, wel moeten een aantal maatregelen worden uitgevoerd om verstoring te beperken. Werk 

buiten het broedseizoen en voer de werkzaamheden continu en onafgebroken uit tot afronding.  

2. Bomen met nesten worden gekapt: Wanneer het niet mogelijk is de bomen met nesten te sparen, is 

het voor eventuele ontheffingsaanvragen en mitigerende maatregelen noodzakelijk in het voorjaar 

vervolgonderzoek uit te voeren naar welke soort vogels gebruik maken van de aanwezige nesten. 

Na zonsopkomst worden daarvoor twee tot vier gerichte veldbezoeken overdag uitgevoerd in de 

periode maart tot en met half mei, met een tussenperiode van minimaal 10 dagen (dit geldt voor de 

buizerd, maar met dergelijk onderzoek is ook voor andere soorten aanwezigheid te onderzoeken, 

zie voor meer informatie DR, 2011). Op basis van dit onderzoek wordt vervolgens bepaald of een 

ontheffing en/of maatregelen noodzakelijk zijn.  

Bronnen 
§ ARCADIS, 2011. Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 Regionaal Bedrijventerrein Werkendam. 

In opdracht van de gemeente Werkendam. 20 juni 2011, kenmerk: 075347281.0.17. 

§ ARCADIS, 2012. Natuurtoets (exclusief Natuurbeschermingswet 1998) Regionaal Bedrijventerrein 

Werkendam. In opdracht van gemeente Werkendam. 2 april 2012, kenmerk 075718097.0.10. 

§ Dienst Regelingen 2011. Soortenstandaard Buizerd Buteo buteo, december 2011. 
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Samenvatting 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal Bedrijventerrein 

(verder: het RBT) te  ontwikkelen. De gemeente Werkendam wil ten behoeve van dit initiatief een 

bestemmingsplan opstellen. Bij de bouwwerkzaamheden kunnen mogelijk archeologische waarden 

verstoord worden. Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te  verschaffen in de archeologische 

waarden die zich in het plangebied kunnen bevinden. 

 

Het landschap van het onderzoeksgebied is te  bezien als twee losstaande landschappen bovenop elkaar. 

Het landschap van vóór de Sint Elisabethsvloeden bestond uit een omvangrijk veengebied, waar riv ieren 

doorheen stroomden. De oeverwallen langs de rivieren lagen hoger in het landschap, en vormden 

geschikte locaties voor bewoning. In de loop van de middeleeuwen werd begonnen met het ontginnen van 

het veengebied. 

 

Het tweede landschap ontstond door toedoen van de Sint Elisabethsvloeden. Als tijdens een 

novemberstorm in 1421 de dijk doorbreekt stroomt de Groote Waard onder. In de periode 1421-1424 

gebeurt dit enkele keren, zodat de Groote Waard een binnenzee werd; het Bergsche Veld. In de loop van 

de daaropvolgende eeuwen zorgde langzame sedimentatie tot ophoging van de bodem van het Bergsche 

Veld. 

 

In het onderzoeksgebied bevinden zich bekende archeologische waarden. Zo ligt er een oude woonkern 

aan de oostzijde van het plangebied (direct ten zuidoosten van de huidige bebouwing). Tevens is een 

archeologische vindplaats vastgesteld aan de noordoostzijde van het plangebied.  

 

Door het plan- en onderzoeksgebied lopen enkele oude stroomruggen met een middelhoge archeologische 

verwachting. De hoger gelegen stroomruggen waren geschikt voor bewoning, in tegenstelling tot de lager 

gelegen veen en klei gebieden. Buiten de stroomruggen heeft het gebied dan ook een lage archeologische 

verwachting. 

 

Advies 

Binnen het plangebied ligt een stroomrug waarvoor een middelhoge archeologische verwachting geldt, 

tevens zijn reeds archeologische waarden vastgesteld in de vorm van een huisplaats en een historische 

kern.  

Geadviseerd wordt tot het uitvoeren van een verkennend en karterend booronderzoek. Daarbij wordt met 

handboringen vastgesteld wat de geomorfologie van het landschap is en welke  bodems in het gebied 

voorkomen, daarnaast wordt bepaald in hoeverre het archeologisch bodemarchief intact of verstoord is. 

Het booronderzoek kan gecombineerd worden met een veldverkenning of oppervlaktekartering waarbij 

archeologische indicatoren, die  daar door bijvoorbeeld ploegen terecht zijn gekomen, van het oppervlak 

worden geraapt en geregistreerd. 

 

Dit advies dient door de initiatiefnemer te  worden voorgelegd aan het Bevoegd Gezag, in dit geval de 

Gemeente Werkendam. Het Bevoegd Gezag zal het advies beoordelen en een “Besluit tot 

vervolgonderzoek” nemen. Het Bevoegd Gezag kan van het door ARCADIS gegeven advies afwijken.  
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK 

De gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg zijn voornemens een Regionaal Bedrijventerrein 

(verder: het RBT) te  ontwikkelen. De gemeente Werkendam wil ten behoeve van dit initiatief een 

bestemmingsplan opstellen. De locatie voor het RBT is opgenomen in de Structuurvisie  Plus Land van 

Heusden en Altena uit 2004 en de Verordening Ruimte van de Provincie  Noord-Brabant. Het terrein ligt 

ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein ‘Bruine Kilhaven’ (fase I tot en met V) en de kern 

Werkendam in de gemeente Werkendam en beslaat in totaal ongeveer 40 hectare. Het terrein zal gefaseerd 

worden ontwikkeld waarbij de eerste fa se circa 20 hectare zal beslaan. Het terrein ligt in de directe  

nabijheid van Natura 2000 gebied de Biesbosch. Voor het bestemmingsplan is daarom een passende 

beoordeling Natura 2000 en het doorlopen van de procedure van de milieueffectrapportage (m.e.r. -

procedure) verplicht. 

 

Bij de bouwwerkzaamheden kunnen mogelijk archeologische waarden verstoord worden. Het 

bureauonderzoek heeft als doel inzicht te  verschaffen in de archeologische waarden die zich in het  

plangebied kunnen bevinden. 

1.2 PLANGEBIED EN ONDERZOEKSGEBIED 

Voor deze bureaustudie is uitgegaan van een onderzoeksgebied dat bestaat uit het plangebied en een zone  

van 1.000 meter daaromheen. Hierdoor wordt een completer beeld verkregen van de aanwezige waarden 

in en rondom het onderzoeksgebied en kunnen resultaten uit de omgeving worden geëxtrapoleerd. 
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Objectgegevens onderzoek – RBT Werkendam  

ARCADIS Projectnummer B02023.000117.0700 

Projectnaam RBT Werkendam 

Plaats Werkendam 

Gemeente Werkendam 

Provincie Noord-Brabant 

Kaartblad 44E 

Centrumcoördinaat 121.139 / 423.056 

Onderzoeksmelding Archis2 55.443 

Archeoregio Zeeuw s Kleigebied 

Uitvoerder ARCADIS Nederland BV 

Contactpersoon T. Vanderhoeven 

Timo.vanderhoeven@arcadis.nl 

Opdrachtgever Gemeente Werkendam 

Bevoegd Gezag Gemeente Werkendam 

Deskundige van de bevoegde overheid Regio West-Brabant  

Mevr. drs. L. Weterings-Korthorst 

Postbus 503  

4870 AM Etten-Leur  

Tel: 076-5027229  

leonie.w eterings@west-brabant.eu 

Uitvoeringsperiode onderzoek Januari 2013 – Mei 2014 

Beheerder en plaats documentatie ARCADIS Nederland BV, locatie ‘s-Hertogenbosch 

Tabel 1: Objectgegevens onderzoek. 

 

 

Afbeelding 1: Ligging plangebied in de regio. 
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Afbeelding 2: Onderzoeksgebied en plangebied. 

1.3 HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED 

Het plangebied is gelegen in de Borcharen polder en wordt aan de noordzijde begrensd door de 

Draepkilweg en aan de oostzijde door de Weerenweg en de Grotewaardweg. Direct ten oosten hiervan ligt 

de Bakkerskil, iets ten zuiden van het plangebied ligt de Bruine Kil. De kreken stonden in het verleden in 

open verbinding met het Steurgat en de Merwede. De kreken zijn, net als de rest van de Biesbosch, 

ontstaan tijdens de St. Elizabethvloeden in de periode 1421-1424.  

De kreken liggen in de Oostwaard. Ze zijn in het kader van de uitvoering van de Deltawet in 1969 via een 

dijk afgesloten van de Biesbosch. De Bakkerskil wordt nu gebruikt als inlaat om grote delen van de 

Oostwaard van water te  voorzien. 

 

Het plangebied is in gebruik als agrarisch gebied. In de oksel van de kruising tussen de Weerenweg en de 

Grotewaardweg ligt een agrarisch bedrijf aan de  Grotewaardweg 5.  
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Afbeelding 3: Huidige situatie plangebied. 

 

 

Afbeelding 4: Bakkerskil. 
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1.4 TOEKOMSTIGE SITUATIE PLANGEBIED 

Op basis van de uitgangspunten voor de planvorming en de ontwerpvariabelen zijn voor het RBT drie  

onderscheidende stedenbouwkundige varianten gemaakt. De consequenties van de varianten voor de 

ruimtelijke verdeling tussen uitgeefbare gronden, groen en infrastructuur worden zichtbaar in 

onderstaande ontwerpen.  

 
 

 
 

 

Afbeelding 5: Toekomstige situatie plangebied (variant 1, 2 en 3). 
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1.5 DOEL VAN HET BUREAUONDERZOEK 

1. Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te  verschaffen in de arc heologische waarden die zich 

mogelijk in het plangebied bevinden of verwacht worden; de zogenaamde gespecificeerde 

archeologische verwachting. 

2. Aan de hand van dit bureauonderzoek wordt een uitspraak gedaan over de noodzaak van 

archeologisch vervolgonderzoek. 

1.6 WERKWIJZE 

De werkzaamheden bestaan uit een bureaustudie. Deze richt zich op archeologische bronnen als de 

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de 

archeologische database Archis2 van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE), het provinciaal 

beleid en het gemeentelijk beleid. Ook wordt gebruik gemaakt van de topografische kaart, de 

geomorfologische kaart, de hoogtekaart (AHN) en de bodemkaart. Tevens is historisch kaartmateriaal 

gebruikt om de bestemming van het plangebied in het verleden vast te  stellen. 

Ten slotte  is contact opgenomen met het Biesboschmuseum en de Archeologische Vereniging van het 

Land van Heusden en Altena.  

1.7 JURIDISCH- EN BELEIDSKADER 

Monumentenwet 1988, Verdrag van Malta 1992, Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 

(WAMz), Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie  3.2), nieuwe Wet op de ruimtelijke 

ordening (nWRO), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), provinciaal beleid, gemeentelijk 

beleid. 

1.7.1 VERDRAG VAN MALTA 

Op 16 januari 1992 is door de Raad van Europa het Europese verdrag van Malta - ook wel bekend als de 

Conventie  van Malta of het verdrag van Valletta - gesloten. Aanleiding was de toenemende druk op het 

archeologisch erfgoed in Europa, onder meer door ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor bodemarchief 

ongezien verloren dreigde te  gaan. Het verdrag beoogt het cultureel erfgoed dat zich in de bodem bevindt 

beter te beschermen. Grondslag van het verdrag is dat dit archeologische erfgoed integrale  bescherming 

nodig heeft en krijgt. In het Verdrag zijn drie  uitgangspunten ten aanzien van de omgang met archeologie  

geïntroduceerd: 

 

§ Het streven naar het behouden van archeologie in de bodem, het zogenaamde "behoud in situ" (artikel 

4, tweede lid). Opgraven is het (gedocumenteerd) vernietigen van het bodemarchief en is in principe 

niet het eerste streven. De gedachte daarachter is dat er bodemarchief voor toekomstige generaties 

bewaard moet blijven. Zij hebben immers betere onderzoekstechnieken e n stellen andere 

onderzoeksvragen.  

 

§ Tijdig rekening houden in de ruimtelijke ordening met de mogelijkheid of aanwezigheid van 

archeologische waarden, zodat er nog ruimte is voor archeologievriendelijke alternatieven (artikel 5). 

Zo wordt voorgesteld om steeds vooraf onderzoek te  laten doen naar de mogelijke aanwezigheid van 

archeologische waarden om het bodemarchief beter te  beschermen en om onzekerheden tijdens de 

bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te  beperken. Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling  van 

de plannen zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Door er vooraf rekening mee te  houden, 

wordt vertraging in bouwprocessen voorkomen. 
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§ Het ‘de verstoorder betaalt’-principe. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de kosten van het 

archeologisch onderzoek en de uitwerking van de resultaten (artikel 6). Dit principe is geïntroduceerd 

als een stimulans om locaties voor ruimtelijke ontwikkeling te  zoeken waarbij de archeologische 

verwachtingswaarden minder hoog zijn.  

 

In Nederland ontstond na het ondertekenen van het Verdrag een praktijk die  men de ‘geest van Malta’ is 

gaan noemen. In afwachting van de implementatie  van het verdrag werd bij het gebruik van het bestaande 

ruimtelijke instrumentarium de archeologie steeds vaker als één van de af te  wegen belangen opgenomen. 

Zo werd bij infrastructurele rijksprojecten al sinds 1987 standaard archeologisch onderzoek gedaan. 

Provincies hebben in de jaren ‘90 in hun streekplannen kaders voor de toetsing van het archeologische 

belang opgenomen. In veel bestemmingsplannen zijn aanlegvergunningenstelsels voor archeologie 

opgenomen. 

1.7.2 WET OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG 

De op 1 september 2007 van kracht geworden Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) is een 

aanpassing op de Monumentenwet 1988 en regelt de omgang met het archeologisch erfgoed. Deze wet 

heeft echter geen zelfstandige betekenis maar heeft wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere wetten, 

te  weten de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet, de Wet milieubeheer en de Woningwet. 

Sinds de  inwerkingtreding van de Wabo is een deel van de implementatie van de Wamz in die  wet te  

vinden en is de Woningwet niet meer relevant voor de archeologische monumentenzorg. De regeling van 

de bouwvergunning is namelijk over gegaan naar de Wabo. 

 

Thans stelt de Wabo een omgevingsvergunning verplicht voor het bouwen van een bouwwerk. De 

Monumentenwet bepaalt in samenhang met de Wabo dat aan deze omgevingsvergunning voorschriften 

kunnen worden verbonden die nodig zijn in het belang van de archeologische monumentenzorg. 

 

Voorts regelt de Wamz dat van de aanvrager van een omgevingsvergunning kan worden verlangd dat hij 

een rapport overlegt waarin de archeologische waarde van het terrein dat volgens de aanvraag wordt 

verstoord, wordt vastgesteld (zie  art. 14, derde lid, 37, derde lid, 39, tweede lid, 40, eerste lid en 41, eerste 

lid, van de Monumentenwet 1988 en art. 3a van de  Ontgrondingenwet). 
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Afbeelding 6: Schematische weergave van de AMZ-cyclus. 

1.8 GEMEENTELIJK BELEID (WERKENDAM) 

In 2011 is door de gemeente Werkendam een erfgoedverordening opgesteld. Hierin is bepaald wanneer 

archeologisch onderzoek dient plaats te vinden. 

 

GEMEENTELIJK BELEID 

HOOFDSTUK 6 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSGEBIEDEN 

Artikel 22 Instandhoudingbepaling 

1.  Het is verboden om zonder of in afw ijking van een vergunning het archeologische bodemarchief  

 in categorie 2, 3, 4 en 6, zoals aangegeven op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 

 van de gemeente Werkendam, te verstoren, te beschadigen of te vernielen, als beschreven in  

 artikel 2.2. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

2.  Het is verboden oppervlaktes in aparte vergunningsvragen op te knippen met de kennelijke 

 bedoeling om zo onder de in de nota Archeologie gestelde ondergrenzen te blijven. 
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3.  Het verbod in lid 1 is niet van toepassing: 

 a.  bij bodemingrepen dieper dan 30 cm onder maaiveld met een omvang van minder dan 50 m2 

  in AMK-terreinen en historische kernen (categorie 2) als aangegeven op de gemeentelijke 

  archeologische beleidskaart; 

 b.  bij bodemingrepen met een omvang van minder dan 100 m2 in gebieden met archeologische 

  vindplaats, onbekende archeologische verwachting, verdronken nederzetting, hoge en 

  middelhoge archeologische verwachting waarbij de toegestane diepte van de bodemingreep 

  variabel is en afleesbaar is van de gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze diepte is  

  30 cm onder maaiveld, 50 cm onder maaiveld, 150 cm onder maaiveld, 300 cm onder 

  maaiveld ofwel 500 cm onder maaiveld (categorie 3); 

 c. bij bodemingrepen met een omvang van minder dan 50.000 m2 (= 5ha) in gebieden met een 

  lage archeologische verwachting (categorie 4) als aangegeven op de gemeentelijke 

  archeologische beleidskaart; 

 d. en gebieden met een afgerond AMZ-proces (categorie 5) als aangegeven op de 

  gemeentelijke archeologische beleidskaart; 

 e.  indien een rapport is overlegd w aarin de archeologische waarde van het te verstoren terrein 

  naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en w aaruit blijkt 

  dat: 

    - het behoud van de archeologische waarden in voldoende mate kan w orden geborgd; of  

    - de archeologische w aarden door de verstoring niet onevenredig w orden geschaad; of  

    - in het geheel geen archeologische w aarden aanwezig zijn; 

 f .  indien kan w orden aangetoond dat in het gebied reeds verstoring heeft plaatsgevonden die 

  dieper reikt dan de te verw achte archeologische vondst laag. 

4.  Het verbod in lid 1 is ook niet van toepassing indien: 

 a.  in het geldende bestemmingsplan bepalingen zijn opgenomen omtrent archeologische 

  monumentenzorg die in overeenstemming zijn met de nota Archeologie; 

 b.  er sprake is een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° en tw eede 

  lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voorschriften zijn opgenomen omtrent 

  archeologische monumentenzorg. 
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2 Landschap 

2.1 INLEIDING 

Het menselijke doen en laten werd en wordt in grote mate bepaald door de landschappelijke omgeving, en 

de mogelijkheden die daardoor geboden worden. De geologische, geomorfologische en bodemkundige 

situaties zijn daarom van belang voor een archeologisch onderzoek. In het geval van dit project is er een 

extra dimensie, aangezien de Sint Elisabethsvloeden van 1421-1424 de menselijke geschiedenis in het 

onderzoeksgebied sterk beïnvloed hebben. Vanwege het belang van de Sint Elisabethsvloeden, en hun 

grote invloed, zullen deze in dit hoofdstuk als eerste behandeld worden. 

2.2 SINT ELISABETHSVLOEDEN 

De landschappelijke geschiedenis van het onderzoeksgebied wordt gedomineerd door de Sint 

Elisabethsvloeden van 1421-1424. Het onderzoeksgebied, aan de rand van het Nationaal Park de 

Biesbosch, staat bekend als een uitgebreid, nat natuurgebied. Dit is voornamelijk te  danken aan de 

grootschalige invloed van de Sint Elisabethsvloeden en de rivierafzettingen daarna, die  het landschap 

ingrijpend wijzigden. 

 

Tot ongeveer 1000 na Chr. was geheel West-Nederland een uitgestrekt veengebied, waar de grote rivieren 

doorheen stroomden. Bewoning concentreerde zich op de hoger gelegen oeverwallen langs de rivieren. 

Rond 1000 na Chr. werd begonnen met de ontginning van de veengebieden. Het veen werd ontwaterd om 

het geschikt te  maken voor landbouw, of afgegraven voor turf- of zoutwinning (ook wel selnering of 

moernering genoemd). De ontwatering vond plaats door middel van het aanleggen van een stelsel van 

sloten en weteringen (De Bont et al, 2000). Een gevolg van de ontwatering was de inklinking van het veen, 

waardoor de veengebieden steeds lager kwamen te  liggen. Een stelsel van kades en dijken werd aangelegd 

om de steeds lager liggende delen van het landschap te  beschermen tegen overstromingen. Zo ontstond 

een aaneengesloten bedijkt gebied, de Groote Waard (De Bont et al, 2000). De Groote Waard strekte 

grofweg van Moerdijk in het westen tot aan Heusden in het oosten. De noordgrens werd gevormd door de 

Boven en Beneden Me rwede. De zuidelijke begrenzing van de Groote Waard lag ten zuiden van de 

huidige Bergsche Maas, op de grens van het veen en de hogere zandgronden, in Noord-Brabant. De 

ontginningen in het gebied leidde tot welvaart van de bewoners, er werden vele dorpen e n steden gesticht, 

waaronder Dordrecht. 

 

Traditiegetrouw wordt de ondergang van de Groote Waard toegeschreven aan de Sint Elisabethsvloed, 

een zware novemberstorm in 1421. Hoewel de Sint Elisabethsvloed zeker een grote impact op het gebied 

gehad heeft, was ze minder desastreus dan eerder werd aangenomen. In de nacht van 18 op 19 november 

1421 dreef het springtij het zeewater diep landinwaarts, wat de afwatering van de rivieren sterk 

belemmerde. De dijk van de Groote Waard bij Broek brak als eerste door (ter  hoogte van de huidige 

Moerdijkbrug (Paalman, 2002)). Daarna brak bij Werkendam de Merwede door de dijk (De Bont, 2006). 
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Hoewel eerder gedacht werd dat dit vlak na elkaar gebeurde, zat er waarschijnlijk een maand tussen de 

twee dijkdoorbraken (Hendriks, 2004). Vast staat wel dat de Groote Waard onder water stond. Veel oude 

binnendijken waren na de aanleg van de grote ringdijk afgegraven, zodat de overstroming de gehele 

Groote Waard kon doortrekken. Naar schatting 27 dorpen zijn verdwenen. De Groote Waard ve randerde 

in een grote binnenzee, het Bergsche Veld genaamd. Via het Haringvliet en de Merwede stond het 

Bergsche Veld in verbinding met de zee (De Bont et al, 2000). In de jaren hierna (1421-1424) volgden 

meerdere dijkdoorbraken. Het verlies van de Groote Waard vond dus niet op één nacht plaats, maar 

verspreid over een langere tijd (Hendriks, 2004). Gezien de meerdere dijkdoorbraken, verspreid over 

enkele jaren, is het beter te spreken over de ‘Sint Elisabethsvloeden’ van 1421-1424. 

 

Na de overstromingen veranderde er een tijd lang weinig aan de situatie . Het Bergsche Veld werd 

voornamelijk gebruikt voor zalmvisserij, terwijl onder water tot enkele meters sediment werd afgezet op 

het oude cultuurlandschap. De sedimentatie le idde er uiteindelijk toe dat delen hoog genoeg kwamen om 

begroeiing toe te  staan, zodat langzamerhand een zoetwatergetijdengebied ontstond. 

2.3 GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE 

De Pleistocene afzettingen in de ondergrond van het onderzoeksgebied bestaan uit dekzanden, afgezet 

tijden de koudere periodes van het Pleistoceen. Door de koude was er weinig vegetatie om sediment vast 

te  houden, zodat de wind er vrij spel op had (Berendsen, 1997). Met de komst van het Holoceen begon de 

relatieve zeespiegelstijging, en daarmee vernatting, een grote rol te  spelen in de geologische ontwikkeling 

van West Nederland. Aan het einde van het Atlanticum (3000 voor Chr.) ontstond door de vorming van 

strandwallen een gesloten kustlijn. In het achterliggende gebied werd op grote schaal veen gevormd, het 

zogenaamde Basisveen. 

Door het veengebied stroomden diverse rivieren. Als de rivier buiten haar oevers trad nam de 

stroomsnelheid sterk af. De plotselinge stroomsnelheidsverandering zorgde er dichtbij het kreekbed voor 

dat in één keer veel materiaal werd afgezet. Eerst werd het grofste materiaal, voornamelijk zand, afgezet. 

Dit vormde de oeverwallen, die  hoger in het landschap lagen, en daardoor geschikt voor bewoning waren. 

Verder van de rivierbedding nam de stroomsnelheid nog verder af, en werd de fijnere klei afgezet. De 

afzetting van klei ging geleidelijk, en vormde uitgestrekte vlaktes. In deze lage delen ging de veengroei 

ook door, zodat een afwisseling van veen- en kleilagen ontstond. Verlegging van de rivierlopen leidde tot 

de vorming van nieuwe stroomgordels, terwijl oude onder het veen verdwenen (De Bont et al, 2000). In 

het onderzoeksgebied werd vanaf het jaar 1000 na Chr. begonnen met de ontginning van het veen. De 

ontwatering leidde tot inklinking van het veen, en daarmee een drastische maaiveldverlaging.  

 

De Sint Elisabethsvloeden van 1421-1424 hadden ook op de geologische ondergrond grote invloed. In 

delen van de Groote Waard werd het veen door het binnendringende water geheel weggeslagen. In 

bepaalde delen werd zelfs de top van het Pleistocene dekzand geërodeerd. Vermoed wordt dat in het 

centrale deel van de Biesbosch tot vier meter veen is weggeslagen (De Bont et al, 2000). Niet overal in de 

Groote Waard was de erosie even sterk. Zo werd het gebied van het huidige Eiland van Dordrecht 

grotendeels slechts licht aangetast. 

 

Na de vorming van het Bergsche Veld werd het gebied langzaam opgevuld met sediment van 

aanvankelijk zee (slechts zeer kortstondig) en vervolgens van de grote rivieren. Deze zogenaamde 

Biesbosch afzettingen zijn tot 6 meter dik in het centrum van de Biesbosch. De onderste 4 meter bestaat uit 

plaat- en kreekzanden, daarboven ligt 2 meter gorsklei (De Bont et al, 2000). Deze Biesbosch afzettingen 

van na de Sint Elisabethsvloeden worden tot het Merwededek gerekend (Formatie van Echteld). In de 

uitgesleten geulen werd tot meer dan 5 meter sediment afgezet. Buiten de geulen, waar minder materiaal 

is geërodeerd, is het Merwededek gemiddeld tussen de 3 en 5 meter dik.  
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Hoewel men er doorgaans vanuit gaat dat slechts op enkele plaatsen het Merwededek dunne r is geweest 

(Kalisvaart 2009), komt dit regelmatig voor op hoger gelegen stroomruggen, woonterpen en oude 

dijkresten.  

De Bont et al (2000) heeft een geologische kaart gemaakt van de situatie van vóór 1421 (Afbeelding 7). Het 

merendeel van het onderzoeksgebied is gekarteerd als “hollandveen en komkleiafzettingen op pleistocene 

riviervlakte”. Dit zijn de delen tussen de stroomgordels in. Deze lager gelegen, natte delen waren 

uitermate geschikt voor veengroei. Overstromingen van de rivieren zorgden voor de afzetting van 

kleilagen. Ter hoogte van Werkendam loopt een kleine stroomgordel die  tot circa 1750 BP actief geweest is. 

Vanaf Hank richting het westen loopt een grotere stroomgordel, gekarteerd als “stroomgordel Maas, 

Dubbel en Alm; actief tot 1000-700 BP”. Deze stroomgordels worden geflankeerd door de zandige 

oeverwallen. Deze liggen iets hoger in het landschap, en waren daardoor geschikte locaties voor 

bewoning. 

 

De Geologische overzichtskaart van Nederland (TNO) toont de geologische situatie. Het onderzoeks -

gebied is aangegeven als “Formatie van Echteld / Formatie van Nieuwkoop; rivierklei en –zand met 

inschakelingen van veen” (zie  Afbeelding 8). De Formatie van Echteld bestaat uit rivierafzettingen van 

klei, silt, zand en grind. De formatie  komt voor in het Nederlandse rivierengebied. De Formatie  van 

Nieuwkoop bestaat voornamelijk uit veen. Langs de gehele Nederlandse kust komt de formatie  vertand 

met -onder andere- de Formatie van Echteld voor (Berendsen, 2005). 

 

 

Afbeelding 7: Geologische kaart van de situatie vóór 1421 (De Bont et al, 2000). 
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Afbeelding 8: Uitsnede uit de geologische overzichtskaart van Nederland (TNO). 

De geomorfologische situatie wordt weergegeven in Afbeelding 9. Een groot deel van het 

onderzoeksgebied valt in de categorie ‘vlakten’. Dit zijn getijdeafzettingsvlakte, waar klei is afgezet ten 

tijde van stilstaand water. Langs de kreken komen ‘lage ruggen en heuvels’ voor. Dit zijn de oeverwallen 

van de kreken, gevormd door de afzetting van zand tijdens overstromingen. Binnen het plangebied ligt 

aan de westkant de oeverwal van de Bruine Kil en aan de oostkant de oeverwal van de Bakkerskil. De 

geomorfologische kaart laat duidelijk zien dat het gebied gevormd is onder invloed van de rivieren.  

 

 

Afbeelding 9: Geomorfologische kaart (bron: Archis2). 
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2.4 BODEM 

De bodemkaart van het onderzoeksgebied toont dat de bodem bestaat uit zeeklei- en rivierkleigronden 

(zie  Afbeelding 10). Dit geeft duidelijk de invloed van de zee en rivieren in de periode na 1421-1424 weer. 

In het Bergsche Veld vond voornamelijk afzetting van klei plaats in het stilstaande water. De bodem 

binnen het onderzoeksgebied bestaat uit rivierkleigronden, afkomstig uit de iets ten noorden stromende 

Merwede. Het sediment werd hoofdzakelijk door de rivier aangevoerd. Binnen het plangebied komen 

kalkhoudende poldervaaggronden voor met zware klei, licht klei, zware zavel of zavel.  

 

 

Afbeelding 10: Bodemkaart (bron: Archis2). 

2.5 HOOGTEBESTAND AHN 

Het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) geeft de precieze en gedetailleerde maaiveldhoogtes in 

heel Nederland. De maaiveldhoogtes worden in een kleurenschaal weergegeven, waarbij in rood de hoge 

delen, en in blauw de lage delen worden weergegeven. 

 

Op het AHN is te  zien dat de huidige kreken tussen hoger gelegen oeverwallen stromen. De oeverwallen 

hebben een hoogte van circa 75-125 cm + NAP. De lagere poldergebieden tussen de kreken liggen op een 

hoogte van 0 – 50 cm + NAP. Hoe verder van de kreken af, hoe lager het maaiveld komt te  liggen. Ten 

oosten van het onde rzoeksgebied ligt het maaiveld een stuk lager. 
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Afbeelding 11: Onderzoeksgebied op de AHN (bron: www.ahn.nl/viewer). 

2.6 GRONDWATER 

Het grondwaterpeil bepaalt voor een groot deel de mate van conservering van archeologische waarden in 

de bodem. Archeologische resten die  zich onder de gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) bevinden 

worden door het water tegen degradatie  beschermd. Vooral organische resten blijven in een natte 

omgeving veelal goed geconserveerd. Resten die  boven de GLG liggen raken in de loop van de tijd steeds 

ernstiger aangetast door verdroging en oxidatie . Wanneer de grondwaterstand door verstoringen 

veranderd kan dat ernstige gevolgen hebben voor het in de bodem aanwezige bodemarchief.  

 

Diepte en dynamiek van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld wordt aangeduid met de term 

grondwatertrappen (Gt). Grondwatertrappen worden op de bodemkaart van nat naar droog aangeduid 

met de Romeinse cijfers I -VII en zijn gebaseerd op de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste 

grondwaterstand (afgekort met GHG en GLG). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de indeling 

van de grondwatertrappen met bijbehorende grondwaterstanden. 

 

Grondwatertrap I II III IV V VI VII 

GHG in cm beneden maaiveld (<20) (<40) <40 >40 <40 40-80 >80 

GLG in cm beneden maaiveld <50 50-80 80-120 80-120 >120 >120 (>160) 

Tabel 2: Grondwatertrappen 
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Het plangebied is relatief goed ontwaterd (zie  Afbeelding 10). Aan de westkant van het plangebied komt 

grondwatertrap IV voor (GLG 80-120 cm –Mv). Aan de oostkant van het plangebied komt grondwatertrap 

VII voor (GLG >160 cm –Mv). Boven de GLG komt de conservering van organische archeologische resten 

in gevaar. In de praktijk betekend dit dat in het plangebied tot circa 1,20 – 1,60 meter onder maaiveld 

weinig (archeologisch) organische resten bewaard zullen zijn. In dieper gelegen sporen bestaat echter nog 

steeds een kans op het aantreffen van organische resten. 
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3 Historie 

3.1 INLEIDING 

De historie  van het onderzoeksgebied is voor de laatste eeuwen te reconstrueren aan de hand van 

historisch kaartmateriaal. Hoewel de oudere kaarten vaak minder detail vertonen, geven ze de algemene 

ontwikkeling van het onderzoeksgebied mooi weer. De eerste kaarten waarmee op detail te  werken is 

dateren uit het begin van de 19de eeuw. Mede dankzij de grote impact van de Sint Elisabethsvloeden is er 

veel aandacht geweest voor het gebied en zijn er oude kaarten te vinden. De ontwikkeling van de Groote 

Waard is met historisch kaartmateriaal moeilijk te  beschrijven. Historische kaarten zijn allemaal van na de 

Sint Elisabethsvloeden, hoewel sommigen wel de situatie  van voor 1421-1424 optekenen.  

 

In onderstaande tabel zijn de verschillende archeologische perioden weergegeven waar verder in dit 

bureauonderzoek over zal worden gesproken. 

 

Periode Begin Einde 

Nieuw e tijd 1500 Heden 

Late middeleeuw en 1050 1500 

Vroege middeleeuw en 450 1050 

Romeinse tijd 12  v. Chr. 450 

Late ijzertijd 250  v. Chr. 12 v. Chr. 

Midden ijzertijd 500  v. Chr. 250 v. Chr. 

Vroege ijzertijd 800  v. Chr. 500 v. Chr. 

Late bronstijd 1.100  v. Chr. 800 v. Chr. 

Midden bronstijd 1.800  v. Chr. 1.100 v. Chr. 

Vroege bronstijd  2.000  v. Chr. 1.800 v. Chr. 

Laat neolithicum 2.850  v. Chr. 2.000 v. Chr. 

Midden neolithicum 4.200  v. Chr. 2.850 v. Chr. 

Vroeg neolithicum 5.300  v. Chr. 4.200 v. Chr. 

Laat mesolithicum 6.450  v. Chr. 4.900 v. Chr. 

Midden mesolithicum 7.100  v. Chr. 6.450 v. Chr. 

Vroeg mesolithicum 8.800  v. Chr. 7.100 v. Chr. 

Laat paleolithicum 35.000  v. Chr. 8.800 v. Chr. 

Midden paleolithicum 300.000  v. Chr. 35.000 v. Chr. 

Tabel 3: Archeologische perioden (Bron: ABR). 
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3.2 HISTORISCH KAARTMATERIAAL 

3.2.1 SCHOOL-ATLAS DER GEHEELE AARDE 

De School-atlas der geheele Aarde (1921) bevat een kaart van de Groote Waard (zie  Afbeelding 12). Daarbij 

moet opgemerkt worden dat deze kaart als zeer schematisch van aard is. De kaart geeft desondanks een 

waardevol beeld van de Groote Waard, vóór de overstromingen van de Sint Elisabethsvloeden. De kaart 

laat zien dat de Groote Waard een ontwikkeld gebied was, geheel omsloten door dijken. Er staan vele 

dorpjes aangegeven, die  deels tijdens de overstromingen verloren zijn gegaan. Dordrecht, tegenwoordig 

op een eiland gelegen, ligt hier op de rand van de uitgestrekte Groote Waard. Werkendam ligt aan de 

Merwede, aan de noordrand van de Groote Waard.  

 

 

Afbeelding 12: Kaart van de Groote Waard, uit de School-atlas der geheele Aarde. 

3.2.2 KAART VAN HET VERDRONKEN AMBACHT VAN WERKENDAM EN DE LANDEN 
BUITEN DE DIJK GEPRETENDEERD BIJ DIE VAN ALTENA 

Uit de 16de eeuw stamt de “Kaart van het verdronken ambacht van Werkendam en de landen buiten de 

dijk gepretendeerd bij die  van Altena”. De kaart laat de situatie  van het onderzoekgebied zien na de Sint 

Elisabethsvloeden. Het verschil met de situatie voor 1421-1424 is meer dan duidelijk. Waar voorheen nog 

een aaneengesloten landschap met allerlei dorpjes stond is nu een binnenzee te  zien, omgeven door 

moerassen. 

 

Bovenaan is op de kaart Werkendam te onderscheiden, weergegeven door een kerk en een kademuur. De 

kreek die  van Werkendam naar het zuidoosten loopt, is de Bakkers Kil. De ingetekende rietkragen lijken 

aan te  geven dat in het ondiepe water een moeras begon te  ontwikkelen. Dit kon gebeuren op stukken die 

door sedimentatie al enigszins opgehoogd waren. 
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Afbeelding 13: De “Kaart van het verdronken ambacht van Werkendam en de landen buiten de dijk gepretendeerd bij 

die van Altena”. 

3.2.3 TOONNEEL DES AERDRYCKS 

Het uit de 17de eeuw stammende “Toonneel des Ae rdrycks” van Willem Jansz. Blaeu en Joan Blaeu laat het 

onderzoeksgebied zien, zoals het erbij lag een kleine honderd jaar na de “Kaart van het verdronken 

ambacht van Werkendam en de landen buiten de dijk gepretendeerd bij die  van Altena”.  

 

Het detailniveau van de kaart is niet hoog, maar geeft toch een duidelijk beeld van de omgeving (zie  

Afbeelding 14). Het gebied wat tegenwoordig het Nationaal Park de Biesbosch is, is aangegeven als een 

grote open watervlakte. De randen langs het open water bestonden uit grote stukken moeras. In het 

noorden van het onderzoeksgebied is Werkendam te vinden. Te zien is dat het gebied met open water en 

moeras nog een stuk ten oosten van de lijn Werkendam – Geertruidenberg doorliep.  

Het onderzoeksgebied bestond volgens de kaart al uit in cultuur gebracht land. 
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Afbeelding 14: Uitsnede uit het Toonneel des Aerdrycks. 

3.2.4 NIEUWE KAERTE VAN DE VERDRONCKEN WAERT VAN ZUIT HOLLANT 

De “Nieuwe kaerte  van de verdroncken waert van Zuit Hollant” uit 1648 (zie  Afbeelding 15) toont het 

onderzoeksgebied in meer detail dan de kaart van vader en zoon Blaeu. Werkendam is aangegeven, maar 

als dorp zo klein dat het nauwelijks te  zien is. Ten oosten en zuiden van Werkendam lopen enkele gele  

wegen die in het huidige stratenpatroon nog te  herkennen zijn. 

 

Grofweg ten westen van de lijn Gorinchem – Geertruidenberg, waar tegenwoordig de snelweg A27 loopt, 

bestaat het landschap uit een samenspel van vele eilandjes. Binnen het plangebied is sprake van 

cultuurlandschap en is percelering aangegeven. Deze delen la gen op de rand van het gebied dat aangetast 

was door de Sint Elisabethsvloeden. Hoe verder naar het westen, hoe duidelijker de invloed van het water 

zichtbaar is. Dit is het gebied waar de Sint Elisabethsvloeden het hevigst toesloegen, en waar 

tegenwoordig het Nationaal Park de Biesbosch ligt. 
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Afbeelding 15: De Nieuwe kaerte van de verdroncken waert van Zuid hollant. 

Opvallend is dat deze kaart, hoewel hij maar een paar jaar jonger is dan de kaart van Blaeu, het gebied als 

veel verder verland aangeeft. Het detailniveau van de kaart van Blaeu is lager, maar het verschil is zo 

groot dat dit niet alleen de reden kan zijn. Mogelijk hebben vader en zoon Blaeu zich bij de vervaardiging 

van hun kaart gebaseerd op verouderde gegevens. Dit is een 17de eeuws verschijnsel dat bij meerdere 

cartografen waarneembaar is. 

 

3.3 KAART VAN PIETER SLUYTER 1560 

In 1560 maakte Pieter Sluyter een kaart van de Groote Waard in opdracht van een commissie die  moest 

uitzoeken waar de grenzen moesten worden getrokken tussen de bezittingen van de prins van Oranje en 

die  van de graaf van Holland. Met als doel dat duidelijk werd van wie het viswater was, want daar werd 

al jaren over getwist. De commissie  was  samengesteld uit vertegenwoordigers van beide partijen, die  ook 

elk een ‘gezworen’ (beëdigd) landmeter hadden aangesteld. Beide  landmeters zouden ieder een kaart 

maken waarop die grens werd vastgelegd. Het ging erom de loop van de Maas te  vinden. Alles  

wat daar ten zuiden van lag, behoorde de prins toe, alles ten noorden de graaf. 

 

Op 14 augustus 1560 ging het gezelschap, aangevuld met mannen die het gebied op hun duimpje kenden, scheep te 

Geertruidenberg. Met lange ijzeren stokken prikten ze op regelmatige plekken in de bodem. Stuitten ze op “cleyege 

grondt met schilpen daeraen hangende”, dan hadden ze de bedding van de 

Maas te pakken. Staken ze de stok in “heel hartachtige gront ende aerde”, dan zaten ze ten noorden of ten zuiden van 

de verdronken rivier. Op die manier stelde het gezelschap eerst de oevers en vervolgens het midden van de rivier vast 
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en markeerde dat met een bolbaken. In de dagen erna deed men dit op andere plaatsen en zo achterhaalde men een 

f link stuk van de rivierloop.1 

 

Het huidige plangebied was op deze kaart nog een nat gebied. In de nabijheid van het plangebied zou wel 

al bewoning hebben plaatsgevonden. Zo lag vlakbij huis Rietenburg.2 Binnen het plangebied kunnen 

mogelijk resten uit deze periode aanwezig zijn.  

 

 

Afbeelding 16: Kaart van Pieter S luyter uit 1560 met plangebied in rood.  

 

 

 

3.3.1 KADASTERKAART 1811-1832 

Nadat het koninkrijk Holland in 1810 werd ingelijfd bij het Franse keizerrijk, werd begonnen aan het 

systematisch in kaart brengen van landeigendom, volgens het Franse systeem. Dit was de start van het 

kadaster. In de periode 1811-1832 werd vrijwel geheel Nederland in kaart gebracht met een in die  tijd 

ongekende detaillering. De kadasterkaarten zijn te  verdelen in twee soorten. Als overzichtskaarten zijn de 

verzamelplannen gemaakt. Voor details tot op perceelniveau zijn er de minutenplannen. 

 

                                                                 

1 Overgenomen uit Van Wijk 2012. 

2 Mondelinge mededeling mevr. Wikaart-Derkzen – Biesboschmuseum. 
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Op het minuutplan is de Bakkerskil te  zien die  het plangebied aan de oostkant omsluit. Het plangebied 

zelf is verkaveld in stroken en nauwelijks bewoond met uitzondering van de boerderij (nr. 23) aan de 

westzijde  van het plangebied.  

 

 

Afbeelding 17: Plangebied op de Kadasterkaart 1811-1832 (bron: www.watwaswaar.nl).  
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Afbeelding 18: Detail van het plangebied op de Kadasterkaart 1811-1832 (bron: www.watwaswaar.nl).  

3.3.2 TOPOGRAFISCHE MILITAIRE KAARTEN EN TOPOGRAFISCHE KAARTEN 

Op de topografisch militaire  kaart van 1895 is te  zien dat de bewoning rond nr.23 is uitgegroeid tot 5 

woonhuizen. Nadien verandert het aantal huizen (afname en toename). Ook de ligging verandert 

aanzienlijk door de herverkaveling in de jaren ’70. De huizen lagen direct ten zuidoosten van de huidige 

boerderij in het plangebied. 

Op de kaart uit 1895 is op dat moment ook in de zuidoosthoek van het plangebied bewoning zichtbaar. 

Deze bewoning bestaat uit één boerderij en blijft ter plaatse tot ergens in de jaren ’50 van de 20 ste eeuw 

overeind. Op de topografische kaart van 1958 staat deze woning niet meer aangegeven.  

 

Het plangebied ligt in een zone van groot militair belang in meerdere perioden. Werkendam ligt langs de 

loopgravenlinie  die  tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) dwars door het Land van Altena liep.  In 

de regio zijn al op meerdere plaatsen restanten van schuilplaatsen uit deze periode aangetroffen. Ook bij 

Werkendam is recentelijk een dergelijke groepsschuilplaats aangetroffen.3  

 

In het kader van de Nieuwe Hollandse Waterlinie  werden in het gebied langs de linie  Bakkerskil – 

Sterugat groepsschuilplaatsen gebouwd die bedoeld waren als onderkomen bij beschietingen en 

bombardementen. De groepsschuilplaatsen werden gebouwd in 1939 en 1940. Een aantal waren nog nie t 

voltooid bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Deze zijn later ook niet meer 

afgebouwd. 

                                                                 
3 Mondelinge mededeling mevr. Wikaart-Derkzen – Biesboschmuseum. 
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In de jaren ’70 heeft grootschalige ruilverkaveling van de polder plaats gevonden, hierdoor zijn de oude 

verkavelingspatronen niet meer zichtbaar, tevens zijn de meeste oude woonhuizen in die  periode 

gesloopt. 

 

 

 

 

Afbeelding 19: Topografische Militaire Kaart 1895 (bron: www.watwaswaar.nl). 
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Afbeelding 20: Topografische Kaart 1939(bron: www.watwaswaar.nl). 
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Afbeelding 21: Topografische Kaart 1969 (bron: www.watwaswaar.nl). 
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Afbeelding 22: Luchtfoto RAF 3 februari 1945 (fotonr. 4073) (bron: www.watwaswaar.nl). 
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4 Archeologie 

4.1 INLEIDING 

Om een archeologische verwachting voor een gebied op te  kunnen stellen, is eerst kennis  nodig van de 

reeds bekende archeologische waarden, en van de verwachting die  voor het gebied geldt. In dit hoofdstuk 

zullen de bekende archeologische waarden en verwachtingen uit verschillende bronnen beschreven 

worden. 

4.2 GEMEENTELIJKE ARCHEOLOGISCHE VERWACHTINGSKAART 

De gemeente Werkendam heeft in samenwerking met de gemeente Woudrichem en Aalburg beleid op 

laten stellen om te komen tot een gezamenlijk beleid ten aanzien van archeologische monumentenzorg. 

Hiertoe heeft men een archeologische erfgoedkaart la ten opstellen met een daaraan gekoppelde 

beleidskaart. Op deze kaart is te  zien welke archeologische waarden of verwachtingswaarden binnen het 

plangebied aanwezig zijn en welke beleid hiervoor wordt gehanteerd.  

 

Het plangebied ligt op de beleidskaart van de gemeente gedeeltelijk in een zone met een lage 

archeologische verwachting. Voor deze zone geldt een onderzoeksverplichting bij een verstoringsdiepte 

van meer dan 0,3 m –Mv en een verstoringsoppervlak van meer dan 50.000 m2. 

 

Centraal gelegen in het plangebied ligt een oude stroomgordel met een middelhoge archeologische 

verwachting. De diepte van deze vondsten zijn te  verwachten dieper dan 5 m –maaiveld. Bij verstoring ter 

plaatse dieper dan 5 m –maaiveld en een verstoringsoppervlak van meer dan 100 m2 dient archeologisch 

onderzoek plaats te  vinden.  

 

Centraal gelegen aan de oostkant van het plangebied ligt een historische kern. Eventuele archeologische 

resten hiervan zijn vanaf het maaiveld te  verwachten. In de noordoosthoek van het plangebied ligt een 

reeds vastgestelde archeologische vindplaats welke betrekking heeft op een huisplaats uit de Nieuwe Tijd, 

ook hier zijn archeologische resten vanaf het maaiveld te  verwachten. Hiervoor geldt een 

onderzoeksverplichting bij een verstoringsdiepte van meer dan 0,3 m –Mv en een verstoringsoppervlak 

van meer dan 50 m2.  
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Afbeelding 23: Onderzoeksgebied op de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart. 

 

 

Afbeelding 24: Onderzoeksgebied op de gemeentelijke erfgoedkaart. 
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4.3 IKAW 

De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is een landelijk bestand dat is gebaseerd op de 

gedachte dat in Nederland de mogelijkheden tot bewoning sterk samenhangen met het oorspronkelijke 

landschap en bodemtype, zodat men voorspellingen kan doen over de kans op het aantreffen van 

archeologische waarden. Deze trefkans staat op de IKAW weergegeven als een zeer laag, laag, 

middelhoog of hoog. Vooral gebieden met een middelhoge en hoge trefkans zijn van arc heologisch belang. 

  

Het onderzoeksgebied wordt aan de noordkant begrensd door een zone met een hoge archeologische 

trefkans. Dit is een voormalige stroomgordel, waarlangs bewoning mogelijk was. Door het plangebied 

loopt, in oost-west richting, een kleinere stroomgordel met een middelhoge trefkans. De gebieden tussen 

de voormalige stroomgordels in hebben een lage archeologische trefkans. De stroomgordels, waarop de 

archeologische verwachting gebaseerd is, zijn in het huidige landschap niet te  herkennen. 

 

 

Afbeelding 25: Onderzoeksgebied op de IKAW (bron: Archis2). 

4.4 AMK 

De Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geeft terreinen weer van archeologische waarde, hoge 

archeologische waarde, zeer hoge archeologische waarde en beschermde terreinen met zeer hoge 

archeologische waarde. 

 

Binnen het plangebied en het ruimere onderzoeksgebied (straal 1.000 meter) bevinden zich geen AMK-

terreinen. 
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4.5 CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART 

De provincie  Noord-Brabant heeft een eigen cultuurhistorische waardenkaart laten maken. Hierop staan 

archeologische gegevens, zoals archeologische monumenten en een indicatieve kaart, maar ook 

verschillende cultuurhistorische elementen in het landschap, zoals historische stedenbouw, historisch 

geografische elementen en historisch groen. 

 

Binnen het plangebied bevinden zich geen elementen van historisch geografische waarde.  

 

 

Afbeelding 26: Cultuurhistorische waardenkaart. 

4.6 ARCHIS 2: VONDSTMELDINGEN EN WAARNEMINGEN 

Archeologische vondsten kunnen wanneer ze worden aangetroffen worden aangemeld bij de rijksdienst 

voor het cultureel erfgoed. Deze meldingen worden geregistreerd in Archis II als zogenaamde 

vondstmeldingen. Wanneer een vondstmelding gecontroleerd is, wordt deze opgewaardeerd tot een 

waarneming. 

 

Binnen het plangebied en het ruimere onderzoeksgebied (straal 1000 meter) zijn geen vondstmeldingen 

bekend.  

 

Op 950 meter ten noorden van het plangebied ligt één waarneming: 

 

§ Waarneming 414.379: Op de locatie  kasteel den Burg zijn in het verleden sporen van de versterking 

aangetroffen. Details van de waarneming zijn (in Archis) niet bekend. 
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Afbeelding 27: Vondstmeldingen en waarnemingen (bron: Archis 2). 

4.7 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

In de nabijheid van het plangebied is eerder onderzoek uitgevoerd: 

 

§ In 2010-2012 heeft ARCADIS in het kader van het project Herstel Biesbosch kreken een 

bureauonderzoek(onderzoeksmelding 42.643) en verkennend booronderzoek uitgevoerd langs vier 

kreken (Bruine Kil, Bakkerskil, Bleeke Kil - Bakkerskil en Oostkil – Bleeke Kil.4 Hierbij zijn drie  locaties 

geselecteerd voor booronderzoek(onderzoeksmelding 50.237). Deelgebied 2 (locatie  Kildijk/Dwarssteeg 

bij Nieuwendijk) ligt op 950 meter ten zuiden van het huidige plangebied. Ter plaatse werd een 

beekbedding en een geulvulling aangetroffen, maar geen aanwijzingen dat er archeologische resten 

aanwezig zijn. 

 

                                                                 
4 Vanderhoeven et al. 2012, rapport is in concept. 
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Afbeelding 28: Onderzoek naar vier kreken ARCADIS 2010-2012 (huidige plangebied in rode cirkel). 
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Afbeelding 29: Onderzoeksmeldingen in Archis 2 (bron: Archis 2). 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

5.1 CONCLUSIES EN VERWACHTINGSMODEL 

Het landschap van het onderzoeksgebied is te  bezien als twee losstaande landschappen bovenop elkaar. 

Het landschap van vóór de Sint Elisabethsvloeden bestond uit een omvangrijk veengebied, waar rivieren 

doorheen stroomden. De oeverwallen langs de rivieren lagen hoger in het landschap, en vormden 

geschikte locaties voor bewoning. In de loop van de middeleeuwen werd begonnen met het ontginnen van 

het veengebied. De ontwatering van het veen leidde tot sterke bodemdaling, zodat het gebied met dijken 

beschermd moest worden tegen de rivieren en de zee. Zo ontstond de Groote Waard, een omvangrijk 

omdijkt gebied, dat van Moerdijk in het westen tot aan Heusden in het oosten reikte . De ontginningen in 

de Groote Waard brachten welvaart aan de bewoners, en vele dorpen werden gesticht. Daarnaast werd 

hier de stad Dordrecht gesticht.  

 

Het tweede landschap ontstond door toedoen van de Sint Elisabethsvloeden. Als tijdens een 

novemberstorm in 1421 de dijk doorbreekt stroomt de Groote Waard onder. In de periode 1421-1424 

gebeurt dit enkele keren, zodat de Groote Waard een binnenzee werd; het Bergsche Veld. In de loop van 

de daaropvolgende eeuwen zorgde langzame sedimentatie tot ophoging van de bodem van het Bergsche 

Veld. De binnenzee veranderde zo in een moerassig gebied, zoals nu in het Nationaal Park de Biesbosch 

nog te  zien is. 

 

Het onderzoeksgebied ligt ten noordoosten van het Nationaal Park de Biesbosch. O ok het 

onderzoeksgebied ging verloren tijdens de Sint Elisabethsvloeden. Omdat het gebied aan de rand van het 

ontstane Bergsche Veld lag, verlandde het gebied sneller dan in het centrum gebeurde. In de 17de eeuw 

lijkt er alweer landbouw gepleegd te  worden in het onderzoeksgebied. De “Nieuwe kaerte van de 

verdroncken waert van Zuit Hollant” uit 1648 laat dit zien. De bewoning concentreerde zich op de hogere 

delen.  

 

Het idee dat de Sint Elisabethsvloeden het gebied van de Groote Waard geheel verwoest hebben,  is na 

recent onderzoek bijgesteld. In plaats van één storm die de Groote Waard overspoeld zou hebben, hebben 

we te  maken met een serie dijkdoorbraken in de jaren 1421-1424. Ook is er geen sprake geweest van een 

algehele vernietiging van het oude landschap. Op verschillende plekken heeft het binnendringende water 

geulen uitgeslepen, en zijn alle  resten van het oude landschap verdwenen. Maar op vele  plaatsen is de 

verwoesting lang niet zo ingrijpend geweest. In plaats van een vernietiging van de Groote Waard hebben 

de Sint Elisabethsvloeden waarschijnlijk gezorgd voor het afdekken van het toenmalige landschap. In 

plaats van een archeologisch verwoest gebied, bestaat op veel plaatsen de mogelijkheid op het aantreffen 

van het intacte  landschap van vóór 1421-1424. 
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In het onderzoeksgebied bevinden zich bekende archeologische waarden. Zo ligt er een oude woonkern 

aan de oostzijde van het plangebied (direct ten zuidoosten van de huidige bebouwing). Tevens is een 

archeologische vindplaats vastgesteld aan de noordoostzijde van het plangebied.  

 

Door het plan- en onderzoeksgebied lopen enkele oude stroomruggen met een middelhoge archeologische 

verwachting. De hoger gelegen stroomruggen waren geschikt voor bewoning, in tegenstelling tot de lager 

gelegen veen en klei gebieden. Buiten de stroomruggen heeft het gebied dan ook een lage archeologische 

verwachting.  

 

Het plangebied verder ligt langs de Nieuwe Hollandse waterlinie , waarvan niet alleen de bunkers en 

forten, maar ook de landschappen, kanalen en dijken als cultuurhistorisch waardevol zijn aangemerkt. 

5.2 ADVIES 

Binnen het plangebied ligt een stroomrug waarvoor een middelhoge archeologische verwachting geldt, 

tevens zijn reeds archeologische waarden vastgesteld in de vorm van een huisplaats en een historische 

kern.  

Geadviseerd wordt tot het uitvoeren van een verkennend en karterend booronderzoek. Daarbij wordt met 

handboringen vastgesteld wat de geomorfologie van het landschap is en welke  bodems in het gebied 

voorkomen, daarnaast wordt bepaald in hoeverre het archeologisch bodemarchief intact of verstoord is. 

Het booronderzoek kan gecombineerd worden met een veldverkenning of oppervlaktekartering waarbij 

archeologische indicatoren, die  daar door bijvoorbeeld ploegen terecht zijn gekomen, van het oppervlak 

worden geraapt en geregistreerd. 

 

Dit advies dient door de initiatiefnemer te  worden voorgelegd aan het Bevoegd Gezag, in dit geval de 

Gemeente Werkendam. Het Bevoegd Gezag zal het advies beoordelen en een “Besluit tot 

vervolgonderzoek” nemen. Het Bevoegd Gezag  kan van het door ARCADIS gegeven advies afwijken. 
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Samenvatting 

In opdracht van de gemeente Werkendam heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in januari 

2014 een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd in verband met 

de voorgenomen aanleg van een bedrijventerrein in de gemeente Werkendam. Dit onderzoek 

diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of 

vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. De onderzoeksopzet is gebaseerd 

op een reeds door ARCADIS uitgevoerd bureauonderzoek (Vanderhoeven, 2013: 3). 

 

De diepere ondergrond in het plangebied betreft de afzettingen die behoren tot het landschap 

zoals dat voor de Sint Elizabethsvloeden binnen het plangebied aanwezig was. Dit landschap 

werd gevormd door een uitgestrekt veengebied waar rivieren doorheen stroomden. Toen het 

gebied onder water kwam te staan door toedoen van de Sint Elizabethsvloeden, veranderde het 

landschap. Een deel van het oorspronkelijke landschap zal zijn weggeslagen, waarna door 

getijdenwerking de omgeving langzaam weer verlandde. 

 

Doel van het booronderzoek was het in kaart brengen van de geologische opbouw van het 

gebied, met name de aanwezigheid van een afgedekte stroomgordel. Daarnaast diende het 

onderzoek om inzicht te verkrijgen in de zones waar reeds archeologische resten bekend zijn. 

De aanwezigheid van de stroomgordel is tijdens het onderzoek niet aangetoond.  

 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het grootste deel van het plangebied in 

het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbe-

volen. Dit betreft het gehele plangebied met uitzondering van een historische bewoningskern in 

het oosten van het plangebied (tevens de locatie van een neergestorte bommenwerper). RAAP 

Archeologisch Adviesbureau adviseert dat indien de bommenwerper geborgen zal worden, dit 

archeologisch te laten begeleiden. 

 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Werkendam een selectie-

besluit. 
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1 Inleiding 

1.1 Kader  

In opdracht van de gemeente Werkendam heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in januari 

2014 een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek) uitgevoerd in verband met 

de voorgenomen aanleg van een bedrijventerrein in de gemeente Werkendam. Dit onderzoek 

diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of 

vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het onderzoek was het in 

kaart brengen van de geologische opbouw van het gebied, met name de aanwezigheid van een 

afgedekte stroomgordel. Daarnaast diende het onderzoek om inzicht te verkrijgen in de zones 

waar reeds archeologische resten bekend zijn. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard 

en omvang van de voorgenomen bodemingrepen is in hoofdstuk 4 een advies geformuleerd met 

betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek.  

 

1.2 Administratieve gegevens 

Het plangebied (ca. 40 ha) ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Werkendam, direct ten 

zuiden van de Draepkilweg en ten westen van de Weerenweg (figuur 1). Het gebied staat 

afgebeeld op kaartblad 44E van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25.000). 

 

Plaats: Werkendam 

Gemeente: Werkendam 

Provincie: Noord-Brabant 

Plangebied: Regionaal Bedrijventerrein Werkendam 

Centrumcoördinaten: 121.177 / 423.106 

ARCHIS-vondstmeldingsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-waarnemingsnummers: niet van toepassing 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 59944 

 

1.3 Doel en onderzoeksvragen 

De onderzoeksopzet is gebaseerd op het reeds door ARCADIS uitgevoerde bureauonderzoek. 

Zoals per mail toegelicht, bestaat het onderzoek in eerste instantie uit een verkennend booronder-

zoek om vast te stellen of sprake is van een afgedekte stroomgordel in het gebied en, zo ja, waar 

en op welke diepte deze zich bevindt. Daarnaast dient het verkennend onderzoek om inzicht te 

krijgen in de mate van bodemverstoring in de zones waar reeds archeologische resten bekend zijn 

(vindplaats en historische woonkern). Waar op basis van het verkennend onderzoek blijkt dat 

verder onderzoek zinvol is, zal een karterend booronderzoek worden uitgevoerd om te achterhalen 

of er daadwerkelijk archeologische vindplaatsen in het gebied aanwezig zijn. Een essentieel 

onderdeel van het onderzoek is een afweging van de mogelijkheden om de ruimtelijke plannen 

zodanig aan te passen dat het risico op verstoring van archeologie wordt geminimaliseerd, zodat 

hoge opgravingskosten kunnen worden vermeden.  
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Om bovengestelde doelen te bereiken dient het onderzoek antwoord te geven op de volgende 

onderzoeksvragen. 

 

Verkennend booronderzoek 

1. Stemt de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in het plangebied overeen met 

hetgeen op basis van het bureauonderzoek verwacht werd? 

2. Is de bodemopbouw in (delen van) intact en wat zegt dit over de gaafheid van eventuele 

archeologische resten? 

3. Op welke diepte bevindt zich de archeologisch interessante laag / het niveau waarop 

archeologische resten bewaard zijn gebleven? 

4. Dient op basis van de resultaten van het veldonderzoek de gespecificeerde archeologische 

verwachting te worden bijgesteld? 

 

Eventueel bij karterend booronderzoek 

5. Zijn er in het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen? Zo ja, wat is de ligging, 

aard, datering, diepteligging en gaafheid daarvan? 

 

Algemeen 

6. Wat is de invloed van de toekomstige inrichting op eventuele archeologische resten? 

7. Op welke wijze kan bij de planvorming met archeologische resten worden omgegaan? 

 

1.4 Toekomstige situatie 

Binnen het plangebied zal een bedrijventerrein worden gerealiseerd. Hierbij zal de ondergrond 

tot maximaal 3,5 m -Mv worden verstoord. 

 

1.5 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeolo-

gie (KNA, versie 3.2), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer 

(SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergun-

ning, verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de 

dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden. Achter in dit rapport is een 

lijst met gebruikte afkortingen opgenomen. 
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Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.

tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2010
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Vroegste Dryas

Vroeg

Subatlanticum

Laat

Subatlanticum

Oostermeer

Holsteinien
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- 15 voor Chr.
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- 500

- 800
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- 450 voor Chr.

- 0
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- 114.000

- 126.000
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2 Bureauonderzoek 

In september 2013 is door ARCADIS een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd 

(Vanderhoeven, 2013). Hieruit zijn onderstaande gegevens afkomstig. 

 

Het landschap in het onderzoeksgebied is te bezien als twee losstaande landschappen op elkaar. 

Het landschap van vóór de Sint Elisabethsvloeden bestond uit een omvangrijk veengebied waar 

rivieren doorheen stroomden. De oeverwallen langs de rivieren lagen hoger in het landschap en 

vormden geschikte locaties voor bewoning. In de loop van de Middeleeuwen werd begonnen met 

het ontginnen van het veengebied (Vanderhoeven, 2013: 3). 

Het tweede landschap ontstond door toedoen van de Sint Elisabethsvloeden. Als tijdens een 

novemberstorm in 1421 de dijk doorbreekt, stroomt de Groote Waard onder. In de periode 1421-

1424 gebeurt dit enkele keren, zodat de Groote Waard een binnenzee werd: het Bergsche Veld. 

In de loop van de daaropvolgende eeuwen zorgde langzame sedimentatie tot ophoging van de 

bodem van het Bergsche Veld (Vanderhoeven, 2013: 3). 

 

Volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Werkendam bevindt zich in het 

plangebied een oost-west georiënteerde stroomgordel. Het betreft de stroomgordel van Brakel 

Verlengd (ook wel gerekend tot de Gorkum-Arkel stroomgordel), die vanaf het Neolithicum voor 

bewoning beschikbaar was. Deze ligt afgedekt op 3 tot 5 m -Mv onder jongere riviersedimenten en 

afzettingen van de Sint Elizabethsvloed. Voor deze stroomgordel geldt een middelhoge archeo-

logische verwachting (figuur 2; Ellenkamp, 2010). Op de vernieuwde versie van de stroomgordel-

kaart staat aangegeven dat de ligging van de stroomgordel indicatief is vanwege de afdekking met 

wadafzettingen (Cohen & Stouthamer, 2012). 

Tevens staat op de gemeentelijke beleidsadvieskaart de ligging van een huisplaats in het noord-

oosten van het plangebied aangegeven evenals de aanwezigheid van een historische bewonings-

kern in het centrale oosten. Aan het overige deel van het plangebied is een lage archeologische 

verwachting toegekend (figuur 2; Ellenkamp, 2010). 

 

Ter plaatse van de historische bewoningskern in het centrale oosten bevindt zich een neergestorte 

Engelse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog (Kappert, 2012). 
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3 Veldonderzoek 

3.1 Methoden 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De 

onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het bureau-

onderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting; Vanderhoeven, 2013) en het protocol 

inventariserend veldonderzoek uit de KNA versie 3.2. 

 

Tijdens het veldonderzoek zijn in totaal 44 boringen gezet (figuur 2). Het betreft ten eerste 

boringen in drie noord-zuid georiënteerde raaien, waarbij de boringen op een onderlinge afstand 

van 50 m zijn gezet (figuur 2: boringen 1 t/m 26 en 34 t/m 44). Deze boringen hadden als doel de 

geologische opbouw van het plangebied in kaart te brengen, met name de aanwezigheid en 

diepteligging van de afgedekte stroomgordel. 

Ter hoogte van de huisplaats in het noordoosten van het plangebied zijn daarna zeven extra 

boringen verricht in een grid van 50 bij 50 m (boringen 27 t/m 33). Deze boringen dienden om de 

mate van verstoring ter plaatse te bepalen en de aard en diepteligging van eventueel aanwezige 

archeologische resten vast te stellen. Daarnaast is hier een oppervlaktekartering uitgevoerd om 

archeologische resten aan het oppervlak te verzamelen. 

 

Omdat tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het bedrijvenpark de onder-

grond tot maximaal 3,5 m -Mv zal worden verstoord, is tot maximaal 4,0 m -Mv geboord met een 

Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm. Bij diverse 

boringen is de maximale diepte van 4,0 m -Mv niet gehaald wegens harde zandlagen en het 

herhaaldelijk leeglopen van de gutsboor (bijv. de boringen 3 t/m 7). 

De boringen zijn lithologisch beschreven conform NEN 5104 (Nederlands Normalisatie-instituut, 

1989). De boringen zijn met GPS ingemeten (x/y-coördinaten) en tijdens het veldwerk digitaal 

verwerkt in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah 2; bijlage 1). Het opgeboorde 

materiaal is in het veld gecontroleerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals 

houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, verbrande leem en fosfaatvlekken). 

 

In verband met de aanwezigheid van de neergestorte bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog 

en de eventueel daarbij aanwezige conventionele explosieven, zijn ter plaatse van de historische 

bewoningskern in het oosten van het plangebied geen boringen verricht. Aangezien het gebied 

hier in gebruik is als grasland, was ook een oppervlaktekartering niet mogelijk. 

 

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem 

De geologische opbouw in het plangebied is onder te verdelen in drie hoofdsystemen. Ten eerste 

betreft het de afzettingen die behoren tot het landschap zoals die voor de Sint Elizabethsvloeden 

binnen het plangebied aanwezig was. Dit landschap werd gevormd door een uitgestrekt veenge-
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bied waar rivieren door heen stroomden. In de boringen manifesteert dit zich door de aanwezig-

heid van veenlagen en komkleiafzettingen (figuren 3, 4 en 5; bijlage 1). Deze zijn aanwezig vanaf 

2,2 m -NAP (boring 23) en zijn het diepst aangetroffen op 3,6 m -NAP (boring 25: 4 m -Mv). Een 

uitzondering vormt boring 26, waar komafzettingen al vanaf 70 cm -Mv aanwezig zijn. Gesteld kan 

worden dat het onderzoeksgebied in deze periode deel uitmaakte van een komgebied. Aanwijzin-

gen voor de aanwezigheid van stroomgordels uit deze periode zijn niet aangetroffen. Ook de 

locatie waar volgens de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Werkendam een 

stroomgordel aanwezig zou zijn, wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van komafzettingen 

(komklei en veen).
1
 Uit analyse van boorprofielen uit het DINO-loket blijkt dat de top van zand op 

ruim 4 m -Mv ligt.
2
 Dit zou gekoppeld kunnen worden aan de Brakel-Verlengd stroomgordel en zou 

betekenen dat de stroomgordel dieper ligt dan het booronderzoek reikte. 

 

Toen het gebied onder water kwam te staan door toedoen van de Sint Elizabethsvloeden, veran-

derde het landschap. Een deel van het oorspronkelijke landschap zal zijn weggeslagen, waarna 

door getijdenwerking de omgeving langzaam weer verlandde. Binnen het plangebied zijn de gevol-

gen van dit proces waar te nemen door de aanwezigheid van een dik pakket zandige afzettingen 

(tot soms wel 2,70 m dik; boring 7). Dit zijn de tijdens het onderzoek meest aangetroffen afzettin-

gen. Het betreft voornamelijk gereduceerde, matig siltige zanden (zowel matig fijn als matig grof), 

waar zich geulen in manifesteren (in de vorm van door kleilagen doorregen zandlagen). In deze 

afzettingen zijn regelmatig schelpresten aangetroffen. In de boringen 10 (in de geulafzetting op 

300-350 m -Mv) en 41 (op 3,95 m -Mv) waren grote fragmenten schelpen te herkennen als brak-

waterkokkels). 

Nadat het gebied geheel verland was, stond het nog onder invloed van de ten noorden ervan 

gelegen Merwede. Deze en de respectievelijk ten oosten en westen van het plangebied gelegen 

Bruine Kil en Bakkerskil hebben op de zandige getijdenafzettingen (ook wel waddenafzettingen) 

een kleidek afgezet. Het betreft voornamelijk een pakket oeverafzettingen, bestaande uit sterk 

tot uiterst siltige klei, maar ook in dit dek is de aanwezigheid van een aantal geulen en afzettin-

gen met komklei aangetoond (figuren 3, 4 en 5; bijlage 1). 

 

Ter plaatse van de op de archeologische beleidsadvieskaart aangegeven huisplaats in het 

noordoosten van het plangebied zijn negen boringen gezet (figuur 2: boringen 27 t/m 35). Het 

maaiveld ligt hier iets hoger dan in het overige deel van het plangebied, oplopend van 0,8-1,0 m 

+NAP (boringen 27, 28 en 29) tot bijna 1,2 m +NAP (boringen 34 en 35). In de boringen 27, 28, 

29, 32 en 33 was sprake van eenzelfde opbouw als in de overige boringen in het plangebied. 

Hier wordt het profiel direct onder de bouwvoor gekenmerkt door een pakket onverstoorde klei-

afzettingen (zowel oever als kom). De meest noordoostelijk geplaatste boringen vertonen echter 

een verstoord profiel tot circa 1,0 m -Mv (boringen 30, 31, 34 en 35), die tevens gevormd kunnen 

worden door een opgebracht pakket. 

 

                                                           
1
  Dit betreft de boringen 7 t/m 10, 20 t/m 24 en 39 t/m 43. Bij boring 7 was het niet mogelijk tot de maximale boordiepte 

van 4 m -Mv te komen, wegens het herhaaldelijk leeglopen van de guts en dichtlopen van het boorgat. 
2
  Boringen met de coördinaten 122820/423710 122770/423785 en 122760/423730. 
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Archeologie 

De dieper gelegen komafzettingen, het restant van het landschap voor de Sint Elizabethsvloeden, 

kunnen deel uitmaken van het middeleeuwse ontginningsgebied. Archeologische sporen, zoals 

perceleringssloten, kunnen hier zeer goed nog in de ondergrond aanwezig zijn. De archeologische 

waarde van de hierboven gelegen getijdenafzettingen is echter laag. Tevens moet gesteld worden 

dat in de diepere ondergrond (meer dan 4 m -Mv) nog archeologisch relevante afzettingen aanwe-

zig kunnen zijn, zoals die behorend tot de stroomgordel van Brakel Verlengd. 

 

Daarnaast zijn tijdens het veldonderzoek in twee boringen archeologische indicatoren aangetrof-

fen. Het betreft een puntje onbepaald puin in de bouwvoor in boring 36 en een puntje onbepaald 

puin direct onder de bouwvoor in een verstoorde laag in boring 41. Het feit dat de hoeveelheid 

archeologische indicatoren zeer laag is, nabijgelegen boringen geen archeologische indicatoren 

opleverden en de archeologische indicatoren in de verstoorde bovengrond zijn aangetroffen, vor-

men deze geen aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het plan-

gebied te vermoeden. 

 

In de boringen ter hoogte van de vermoedde huisplaats zijn geen archeologische indicatoren in 

de boor aangetroffen. Tevens was hier een oppervlaktekartering mogelijk, aangezien dit deel van 

het plangebied in gebruik was als akker. Dit heeft echter ook geen archeologische vondsten of 

waarnemingen van archeologische indicatoren opgeleverd. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

Onderhavig onderzoek richtte zich in eerste plaats op het in kaart brengen van de geologische 

opbouw van het plangebied en dan met name op de ligging (locatie en diepteligging) van de oost-

west georiënteerde stroomgordel binnen het plangebied (deze zou zich vanaf 3-5 m -Mv manifes-

teren). De aanwezigheid van deze stroomgordel is tijdens het onderzoek niet aangetoond. Onder 

het pakket getijdenafzettingen zijn voornamelijk komafzettingen aangetroffen (komklei en veen). 

Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen te geven: 

- de stroomgordel is niet aanwezig binnen het plangebied; 

- de stroomgordel is op een dieper niveau aanwezig dan de geprospecteerde 4 m -Mv. 

 

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg 

van het bedrijvenpark (die niet dieper zullen reiken dan 3,5 m -Mv) geen archeologische resten 

zullen verstoren die in relatie staan tot de eventueel aanwezige stroomgordel. 

 

Ter hoogte van de vermoede huisplaats in het noordoosten van het plangebied zijn geen aan-

wijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Wel ligt het 

maaiveld hier iets hoger dan in het overige deel van het plangebied, maar dan vooral ter hoogte 

van de uiterst noordoostelijk boringen, in de directe nabijheid van de huidige sloot. Gezien de 

dikke verstoorde en/of opgebrachte laag die hier de bovenste 1 m van het bodemprofiel beslaat, 

zal dit een direct gevolg kunnen zijn van de aanleg en onderhoud van deze sloot. 

 

In verband met de aanwezigheid van de neergestorte bommenwerper uit de Tweede Wereld-

oorlog en de eventueel daarbij aanwezige conventionele explosieven, zijn ter plaatse van de 

historische bewoningskern in het oosten van het plangebied geen boringen verricht. 

 

4.2 Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt in het grootste deel van het plangebied in 

het kader van de voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbe-

volen. Dit betreft het gehele plangebied met uitzondering van de historische bewoningskern in 

het oosten van het plangebied (tevens de locatie van de neergestorte bommenwerper). 

 

RAAP Archeologisch Adviesbureau adviseert dat indien de bommenwerper zal worden geborgen, 

dit archeologisch te laten begeleiden. Dit houdt in dat tijdens de bergingswerkzaamheden archeo-

logische waarnemingen worden verricht. Dit betekent dat eventuele archeologische sporen worden 

gedocumenteerd zonder dat de werkzaamheden worden vertraagd. Een archeologische begelei-

ding behoort plaats te vinden op basis van een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor 

aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een senior-archeoloog. 
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Let wel: mochten in de toekomst bodemingrepen dieper dan 4 m -Mv plaatsvinden, dan dient 

eerst een archeologisch (voor)onderzoek plaats te vinden dat gericht is op de bodemopbouw en 

archeologische niveaus in de ondergrond dieper dan 4 m -Mv. 

 

Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden in het overige deel van het plangebied onver-

wacht toch archeologische resten worden aangetroffen, dan is dan is conform artikel 53 en 54 

van de Monumentenwet 1988 (herzien in 2007) aanmelding van de desbetreffende vondsten bij 

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

verplicht (vondstmelding via ARCHIS). 

 

Op basis van de bevindingen van dit onderzoek neemt de gemeente Werkendam een selectie-

besluit. 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster). 

Figuur 2. Boorpuntenkaart, geprojecteerd op de archeologische beleidsadvieskaart van de 

gemeente Werkendam (naar Ellenkamp, 2010). 

Figuur 3. Profiel boorraai A-A’. 

Figuur 4. Profiel boorraai B-B’. 

Figuur 5. Profiel boorraai C-C’. 

 

Tabel 1.  Geologische en archeologische tijdschaal. 

 

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood omlijnd); inzet: ligging in Nederland (ster).
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Figuur 2. Boorpuntenkaart, geprojecteerd op de archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Werkendam 

(naar Ellenkamp, 2010).
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Figuur 4. Profiel boorraai B-B’.
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Figuur 5. Profiel boorraai C-C’.
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Plangebied Regionaal Bedrijventerrein Werkendam, gemeente Werkendam; archeologisch 

vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)  

 

RAAP-notitie 4772 / eindversie, 17 april 2014 [2 0 ]  

Bijlage 1: Boorbeschrijvingen 

 



1

boring: WERBE-1
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.937, Y: 423.447, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,72, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,72 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,42 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

50 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,08 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

100 cm -Mv / 0,28 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, matig humeus, grijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, enkele zandlagen, slap, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,78 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vast zand

 Einde boring op 265 cm -Mv / 1,93 m -NAP



2

boring: WERBE-2
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.931, Y: 423.397, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,65, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen

75 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,35 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, slap, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

120 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,35 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,55 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, enkele veenlagen, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,75 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, enkele veenlagen, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,35 m -NAP



3

boring: WERBE-3
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.924, Y: 423.348, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,56, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

50 cm -Mv / 0,06 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,14 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,44 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,54 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

300 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: gll

 Einde boring op 310 cm -Mv / 2,54 m -NAP



4

boring: WERBE-4
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.918, Y: 423.298, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,56, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

60 cm -Mv / 0,04 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,64 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,94 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,44 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: gll

 Einde boring op 310 cm -Mv / 2,54 m -NAP



5

boring: WERBE-5
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.911, Y: 423.249, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,49, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

80 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

100 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

150 cm -Mv / 1,01 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: gll

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,91 m -NAP



6

boring: WERBE-6
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.905, Y: 423.199, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,50, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,50 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen

50 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

95 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,10 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

320 cm -Mv / 2,70 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: gll

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,90 m -NAP



7

boring: WERBE-7
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.898, Y: 423.149, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,54, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

50 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig slap, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, kleibrokken, matig grof, spoor hout, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

170 cm -Mv / 1,16 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,86 m -NAP



8

boring: WERBE-8
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.891, Y: 423.100, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,56, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

80 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 1,04 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,74 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,94 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,44 m -NAP
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boring: WERBE-9
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.885, Y: 423.050, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,70, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,70 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen

70 cm -Mv / 0,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

85 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

190 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, zeer grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,90 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijsbruin, enkele veenlagen, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, slap, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,30 m -NAP



10

boring: WERBE-10
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.878, Y: 423.001, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,59, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,11 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele veenlagen, schelp compleet marien wadplaat, weinig plantenresten, interpretatie: 
zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: kokkels

350 cm -Mv / 2,91 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), slap, interpretatie: komafzettingen

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,41 m -NAP
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boring: WERBE-11
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.872, Y: 422.951, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,69, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,69 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

55 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,51 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,81 m -NAP
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boring: WERBE-12
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.865, Y: 422.902, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,56, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,26 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

80 cm -Mv / 0,24 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen

130 cm -Mv / 0,74 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,14 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,64 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,94 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,44 m -NAP
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boring: WERBE-13
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 120.859, Y: 422.852, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,58, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: matig, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP Oost

0 cm -Mv / 0,58 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: komafzettingen

90 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, kleibrokken, zeer grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,72 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,92 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,42 m -NAP
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boring: WERBE-14
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.170, Y: 423.423, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,82, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,82 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,52 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

60 cm -Mv / 0,22 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen

80 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,18 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

130 cm -Mv / 0,48 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 0,78 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,48 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,18 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 2,78 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak grindig, donkergrijs, enkele kleilagen, zeer grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: gll

 Einde boring op 370 cm -Mv / 2,88 m -NAP
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boring: WERBE-15
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.163, Y: 423.373, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,79, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,49 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

50 cm -Mv / 0,29 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,09 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijsbruin, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,21 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,51 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: vast zand

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,61 m -NAP
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boring: WERBE-16
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.157, Y: 423.323, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,83, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,83 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,67 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

180 cm -Mv / 0,97 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis, weinig plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,17 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,47 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkergrijs, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 2,77 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, compact (alleen zand en veen), matig grof, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 370 cm -Mv / 2,87 m -NAP
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boring: WERBE-17
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.150, Y: 423.274, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,73, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

35 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

50 cm -Mv / 0,23 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

70 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,77 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: gll

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,27 m -NAP
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boring: WERBE-18
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.143, Y: 423.224, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,55, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,55 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,15 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,15 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

115 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

130 cm -Mv / 0,75 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,95 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,45 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,65 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, enkele veenlagen, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,85 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, enkele veenlagen, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,45 m -NAP
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boring: WERBE-19
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.137, Y: 423.175, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,59, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost, opmerking: gll

0 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

60 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,41 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

130 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,91 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 340 cm -Mv / 2,81 m -NAP
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boring: WERBE-20
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.130, Y: 423.125, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,53, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,53 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

70 cm -Mv / 0,17 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen

100 cm -Mv / 0,47 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: oxidatie en reductie verschijnselen

160 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,67 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 2,97 m -NAP
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boring: WERBE-21
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.124, Y: 423.076, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,39, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,01 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen

60 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen

70 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

120 cm -Mv / 0,81 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,41 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

325 cm -Mv / 2,86 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 350 cm -Mv / 3,11 m -NAP
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boring: WERBE-22
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.117, Y: 423.026, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,47, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,47 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

60 cm -Mv / 0,13 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,33 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, zwak humeus, lichtgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, volledig geoxideerd

115 cm -Mv / 0,68 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, enkele humuslagen, schelpengruis, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen

170 cm -Mv / 1,23 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,73 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

335 cm -Mv / 2,88 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), spoor hout, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 360 cm -Mv / 3,13 m -NAP
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boring: WERBE-23
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.110, Y: 422.976, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen

70 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen

80 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

240 cm -Mv / 1,97 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 2,27 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, enkele humuslagen, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

290 cm -Mv / 2,47 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, enkele humuslagen, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,57 m -NAP
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boring: WERBE-24
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.104, Y: 422.927, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,43, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,03 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen

50 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen

70 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruingrijs, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen

170 cm -Mv / 1,27 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

190 cm -Mv / 1,47 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 2,07 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 2,17 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijsbruin, enkele humuslagen, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,57 m -NAP
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boring: WERBE-25
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.097, Y: 422.877, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,38, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,38 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,02 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen

50 cm -Mv / 0,12 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,22 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,42 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijsbruin, enkele humuslagen, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 2,62 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 3,02 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

390 cm -Mv / 3,52 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,62 m -NAP
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boring: WERBE-26
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.090, Y: 422.828, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,51, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,51 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

150 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,99 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, zwak humeus, bruingrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 380 cm -Mv / 3,29 m -NAP
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boring: WERBE-27
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.284, Y: 423.373, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,80, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,40 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: Fe- en Mn-concreties

140 cm -Mv / 0,60 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties, oxidatie en reductie verschijnselen

160 cm -Mv / 0,80 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

240 cm -Mv / 1,60 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,80 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,20 m -NAP
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boring: WERBE-28
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.277, Y: 423.324, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,01, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 1,01 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,21 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

120 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

140 cm -Mv / 0,39 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties, oxidatie en reductie verschijnselen

180 cm -Mv / 0,79 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,59 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,99 m -NAP
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boring: WERBE-29
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.270, Y: 423.274, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,99, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,99 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,59 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

125 cm -Mv / 0,26 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties

155 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

165 cm -Mv / 0,66 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

195 cm -Mv / 0,96 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,61 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,01 m -NAP
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boring: WERBE-30
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.336, Y: 423.389, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,14, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 1,14 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,74 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,54 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

100 cm -Mv / 0,14 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

160 cm -Mv / 0,46 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

170 cm -Mv / 0,56 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 0,86 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 1,66 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,86 m -NAP
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boring: WERBE-31
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.329, Y: 423.340, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,05, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,60 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord

80 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: rommelig

110 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, kleibrokken, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

210 cm -Mv / 1,05 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

270 cm -Mv / 1,65 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,95 m -NAP
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boring: WERBE-32
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.323, Y: 423.290, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,85, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,85 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,45 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

110 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

130 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

170 cm -Mv / 0,85 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 0,95 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele dikke kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 1,85 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 2,15 m -NAP
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boring: WERBE-33
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.316, Y: 423.241, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,04, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 1,04 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,64 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,24 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

120 cm -Mv / 0,16 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

140 cm -Mv / 0,36 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, veel dikke zandlagen, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

165 cm -Mv / 0,61 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,06 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele dikke kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

215 cm -Mv / 1,11 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 300 cm -Mv / 1,96 m -NAP
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boring: WERBE-34
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.375, Y: 423.306, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,16, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 1,16 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,71 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

60 cm -Mv / 0,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

75 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: verse plantenwortel

100 cm -Mv / 0,16 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,34 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

200 cm -Mv / 0,84 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

300 cm -Mv / 1,84 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele dikke kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 2,54 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,84 m -NAP



35

boring: WERBE-35
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.368, Y: 423.257, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,18, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 1,18 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

45 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, lichtbruingrijs, matig fijn, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

90 cm -Mv / 0,28 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken, interpretatie: verstoord

105 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,32 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

175 cm -Mv / 0,57 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele kleilagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: Fe-concreties, oxidatie en reductie verschijnselen

200 cm -Mv / 0,82 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 0,92 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, matig humeus, grijs, veel hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

260 cm -Mv / 1,42 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

355 cm -Mv / 2,37 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,82 m -NAP
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boring: WERBE-36
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.362, Y: 423.207, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 1,05, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
grasland, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 1,05 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

40 cm -Mv / 0,65 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,35 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

80 cm -Mv / 0,25 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,05 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,25 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor hout, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

160 cm -Mv / 0,55 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 2,95 m -NAP
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boring: WERBE-37
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.355, Y: 423.158, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,80, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,10 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

90 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,30 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,50 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

200 cm -Mv / 1,20 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,60 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

370 cm -Mv / 2,90 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,20 m -NAP
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boring: WERBE-38
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.349, Y: 423.108, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,17 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

70 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

100 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

130 cm -Mv / 0,53 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,73 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

280 cm -Mv / 2,03 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,33 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

380 cm -Mv / 3,03 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,23 m -NAP



39

boring: WERBE-39
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.342, Y: 423.059, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,79, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,79 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,39 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,19 m +NAP
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

75 cm -Mv / 0,04 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe- en Mn-vlekken

85 cm -Mv / 0,06 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,21 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

110 cm -Mv / 0,31 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,71 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

270 cm -Mv / 1,91 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

310 cm -Mv / 2,31 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, grijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,71 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veel dikke veenlagen, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,21 m -NAP
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boring: WERBE-40
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.336, Y: 423.009, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,73, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,73 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 0,43 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

60 cm -Mv / 0,13 m +NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

80 cm -Mv / 0,07 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, enkele zandlagen, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

100 cm -Mv / 0,27 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, oxidatie en reductie verschijnselen

110 cm -Mv / 0,37 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,07 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

210 cm -Mv / 1,37 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

320 cm -Mv / 2,47 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, grijs, veel dikke veenlagen, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,77 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, bruin, veel dikke veenlagen, veen (niet gedifferentieerd), spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,27 m -NAP
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boring: WERBE-41
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.329, Y: 422.959, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, matig grindig, grijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)

75 cm -Mv / 0,02 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

100 cm -Mv / 0,23 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

120 cm -Mv / 0,43 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, veel dunne zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen

140 cm -Mv / 0,63 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, veel dunne zandlagen, schelpengruis, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

230 cm -Mv / 1,53 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, schelpengruis marien wadplaat, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd
Opmerking: kokkels -395

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,23 m -NAP
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boring: WERBE-42
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.323, Y: 422.910, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,81, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,81 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,41 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

70 cm -Mv / 0,11 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

100 cm -Mv / 0,19 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: rand geul

130 cm -Mv / 0,49 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

150 cm -Mv / 0,69 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgeelgrijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

180 cm -Mv / 0,99 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, enkele kleilagen, matig grof, interpretatie: wadafzettingen

200 cm -Mv / 1,19 m -NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

220 cm -Mv / 1,39 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, matig fijn, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,49 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, donkergrijs, enkele kleilagen, matig fijn, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

350 cm -Mv / 2,69 m -NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, donkergrijs, veel dunne kleilagen, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,19 m -NAP
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boring: WERBE-43
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.316, Y: 422.860, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,80, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,80 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,40 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

50 cm -Mv / 0,30 m +NAP
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

90 cm -Mv / 0,10 m -NAP
Lithologie: klei, sterk zandig, lichtbruingrijs, schelpengruis, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken

125 cm -Mv / 0,45 m -NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, enkele zandlagen, spoor plantenresten, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

205 cm -Mv / 1,25 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

250 cm -Mv / 1,70 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 2,80 m -NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, lichtgrijs, veel dunne kleilagen, matig grof, spoor plantenresten, interpretatie: zandige/kleiige 
geulafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,20 m -NAP
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boring: WERBE-44
beschrijver: LF/JV, datum: 21-1-2014, X: 121.310, Y: 422.811, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, kaartblad: 44E, hoogte: 0,77, precisie hoogte: 1 
dm, referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik: 
akker, vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Noord-Brabant, gemeente: Werkendam, plaatsnaam: Werkendam, opdrachtgever: gemeente Werkendam, uitvoerder: RAAP 
Oost

0 cm -Mv / 0,77 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

40 cm -Mv / 0,37 m +NAP
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen

70 cm -Mv / 0,07 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, interpretatie: oeverafzettingen
Bodemkundig: veel Fe-vlekken

135 cm -Mv / 0,58 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, enkele kleilagen, matig grof, spoor hout, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

180 cm -Mv / 1,03 m -NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, grijs, matig grof, interpretatie: wadafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

330 cm -Mv / 2,53 m -NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, donkergrijs, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

340 cm -Mv / 2,63 m -NAP
Lithologie: klei, matig siltig, lichtgrijsbruin, enkele veenlagen, spoor plantenresten, interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

360 cm -Mv / 2,83 m -NAP
Lithologie: veen, sterk kleiig, donkerbruin, enkele veenlagen, veen (niet gedifferentieerd), interpretatie: komafzettingen
Bodemkundig: volledig gereduceerd

 Einde boring op 400 cm -Mv / 3,23 m -NAP



Bijlage 11   Notitie vooroverleg- en inspraakreacties




