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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doelstelling
In het buitengebied van de gemeente Asten is sprake van veel leegstand van agrarische gebouwen. De 

verwachting is dat deze leegstand de komende jaren blijft groeien. De aanpak van deze 

leegstandsproblematiek is nodig om verloedering en gezondheidsrisico's te voorkomen. De gemeente Asten 

heeft daarom een gebiedsgerichte aanpak geïnitieerd, om de leegstand in het buitengebied tegen te gaan. Deze 

gebiedsgerichte aanpak heeft als doel om te zoeken naar slimme combinaties, waardoor de aanpak van 

leegstand ook financieel haalbaar wordt. De locatie Meijelseweg 33 te Heusden maakt onderdeel uit van deze 

gebiedsgerichte aanpak.

Initiatiefnemer heeft het voornemen om op de locatie Meijelseweg 33 de agrarische bedrijfsactviteiten van de 

paardenhouderij te beëindigen en de overtollige bedrijfsbebouwing te slopen. De locatie krijgt in de nieuwe 

situatie een woonfunctie, waarbij de bestaande bedrijfswoning wordt bestemd als burgerwoning. Bij de 

woning zullen hobbymatig paarden worden gehouden.

Voorliggend document voorziet in de vereiste ruimtelijke onderbouwing die hoort bij deze planologische 

functiewijziging en maakt als bijlage bij de toelichting onderdeel uit van het bestemmingsplan 'Verzamelplan 

gebiedsgerichte aanpak leegstand' van de gemeente Asten.

1.2  Plangebied
De locatie ligt in het buitengebied van de gemeente Asten, ten zuiden van de kern Heusden. Het plangebied 

omvat kadastraal het perceel Asten, sectie P, nummer 1352. Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 

12.740 m2. Daarvan maakt ruim 7.700 m2 deel uit van het plangebied.

Luchtfoto met globale ligging van het plangebied
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1.3  Aanpak
De voorgenomen locatieontwikkeling wordt mogelijk gemaakt met een herziening van het bestemmingsplan. 

De bestemmingsplanherziening wordt vastgelegd in een verzamelplan, waar deze locatie, samen met de 

overige deelnemende locaties uit de gebiedsgerichte aanpak, deel van uitmaakt. Deze ruimtelijke 

onderbouwing is daarom toegevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan 'Verzamelplan gebiedsgerichte 

aanpak leegstand' en vormt de onderbouwing van het initiatief op de deellocatie Meijelseweg 33.

1.4  Geldend bestemmingsplan
De planologische situatie is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Buitengebied Asten 2016' (eerste 

vaststelling, 18 april 2017; meest recente vaststelling, 7 augustus 2019). 

In dit bestemmingsplan is de planlocatie bestemd als 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' met de functieaanduiding 

paardenhouderij. Aan het zuidelijk deel van de gronden is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' 

toegekend. Het plangebied ligt daarnaast binnen de gebiedsaanduidingen 'overige zone - urgentiegebied' en 

'overige zone - concentratiegebied glastuinbouw'.

Binnen de gebiedsaanduiding 'overige zone - urgentiegebied' liggen relatief veel en grote veehouderijen, 

waardoor sprake is van overschrijding van de normen fijnstof en geur. De urgentiegebieden zijn aangewezen 

om de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheidssituatie als gevolg van overlast door de veehouderij te 

verbeteren. De gemeente Asten hanteert binnen het urgentiegebied strengere geur- en endotoxinenormen en 

voert in het gebied een strenger beleid voor uitbreidings- of ontwikkelingsplannen voor varkenshouderijen en 

pluimveehouderijen. 

De gebiedsaanduiding 'overige zone - concentratiegebied glastuinbouw' is een doorvertaling van het 

provinciaal beleid voor glastuinbouw, zoals vastgelegd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

(voorheen Verordening ruimte Noord-Brabant). Het gebied is door de provincie Noord-Brabant aangewezen 

als glastuinbouwconcentratiegebied, waarbinnen nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven wordt 

gestimuleerd. In het geldend bestemmingsplan worden voor het concentratiegebied mogelijkheden geboden 

voor herbestemming naar glastuinbouw.

 

6 Meijelseweg 33, Heusden



   

Uitsnede geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Asten 2016' met ligging planlocatie

Verder zijn aanvullende regels vastgelegd in het bestemmingsplan 'Asten Parapluplan Wonen 2019' 

(vastgesteld, 4 februari 2020) en 'Asten Verzamelplan 2019-2' (vastgesteld, 13 februari 2020). In deze 

thematische bestemmingsplannen zijn gemeentelijke beleidswijzigingen doorgevoerd op het gebied van 

wonen en riolering.

1.5  Leeswijzer
In voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt na dit inleidende hoofdstuk in Hoofdstuk 2 het plangebied 

beschreven, waarna in Hoofdstuk 3 het planvoornemen wordt toegelicht. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 

ingegaan op het beleid van de verschillende overheden dat van toepassing is. In Hoofdstuk 5 en Hoofdstuk 6 

worden de effecten van het voornemen op de relevante milieu- en omgevingsaspecten getoetst. De 

voorliggende ruimtelijke onderbouwing is onderdeel van een gebiedsgerichte aanpak en kan daarom niet 

worden geïntrepreteerd als een onafhankelijke ontwikkeling. De planologische afweging is gemaakt op 

gebiedsniveau.
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Hoofdstuk 2  Plangebied

2.1  Omgeving van het plangebied
Het buitengebied van Heusden kent van oudsher vooral een agrarisch ruimtegebruik. In een relatief klein 

gebied is sprake van een groot aantal veehouderijen en een glastuinbouwconcentratiegebied op korte afstand 

van de kern. De schaalvergroting binnen de agrarische sector van de afgelopen decennia is duidelijk 

zichtbaar in het gebied. Naast enkele opgeschaalde veehouderijen liggen er verouderde veehouderijen en 

leegstaande stallen. In de loop der tijd zijn ook veel van oorsprong kleine agrarische erven getransformeerd 

naar een andere functie, zoals wonen of recreëren. Daarom is voor sommige gedeelten van het buitengebied 

inmiddels sprake van een gemengd ruimtegebruik. Dit is het meest zichtbaar aan de uitgaande wegen van de 

kern Heusden, zoals Behelp, Antoniusstraat, Meijelseweg. Daarnaast is sprake van een recreatief 

landschappelijk gebied rondom de Eeuwelsche Loop en de Gezandebaan. Een aantal burgerwoningen ligt 

midden in het gebied met veel intensieve veehouderijen; daarnaast zijn een aantal veehouderijen gevestigd 

naast of op korte afstand van burgerwoningen.

In het kader van de gebiedsgerichte aanpak is een tweedeling te onderscheiden tussen een agrarisch 

buitengebied, met hoofdzakelijk agrarische functies en een gebied waar meer sprake is van een gemengd 

functiegebruik. Deze tweedeling is nader omschreven in paragraaf 2.4 'Gebiedsvisie' van de toelichting van 

het verzamelplan.

De planlocatie ligt binnen het gebied dat we in het kader van de gebiedsvisie aanmerken als 'Wonen en 

werken in een landschappelijk agrarisch gebied'. In dit gebied worden bestaande agrarische bedrijven 

omringd door burgerwoningen en recreatieve functies en is sprake van een gemengd gebruik. 

De betreffende locatie ligt langs de Meijelseweg. De Meijelseweg is een van de uitvalswegen van Heusden 

naar het zuidoosten, richting Meijel en van oudsher één van de weinige wegen over de Peel richting Limburg. 

Het profiel van de Meijelseweg is relatief breed, met een vrijliggend fietspad aan één zijde en wordt 

gedeeltelijk begeleid door laanbeplanting.

Aan de noordwestkant van het plangebied ligt het glastuinbouwconcentratiegebied. Aan de oostkant grenst de 

locatie direct aan een woonlocatie (Meijelseweg 35). In zuidwestelijke richting ligt de eerstvolgende woning 

iets verderop (Hollideeweg 1). In noordoostelijk en zuidelijke richting wordt het plangebied omgeven door 

agrarische percelen met een open karakter.

2.2  Huidige situatie
Op de planlocatie bevindt zich een agrarisch bedrijf in de vorm van een paardenhouderij. Het gebouw dat het 

dichtst aan de weg ligt betreft de bedrijfswoning. Achter de bedrijfswoning liggen de opstallen ten behoeve 

van de agrarische bedrijfsactiviteiten. De opstallen omvatten samen een oppervlakte van ca. 890 m2. De 

locatie is niet meer toekomstbestendig en ligt direct grenzend aan de woonlocatie Meijelseweg 35, waardoor 

doorontwikkeling van de agrarische activiteiten ongewenst is.

Concreet bestaat de planlocatie uit een paardenhouderij met een bouwvlak van ca. 7.700 m2 met daarbinnen:

een agrarisch bedrijfsgebouw van ca. 650 m2;

een agrarisch bedrijfsgebouw van ca. 240 m2;

een bedrijfswoning met bijgebouw.
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Luchtfoto met ligging van het plangebied

Aanzicht vanaf de Meijelseweg in oostelijke richting (bron: Google Streetview)

 

10 Meijelseweg 33, Heusden



   

Aanzicht vanaf de Meijelseweg in westelijke richting (bron: Google Streetview)

Luchtfoto van het plangebied (bron: Slagboom en Peeters Luchtfotografie)
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Hoofdstuk 3  Planvoornemen

3.1  Locatieontwikkeling

3.1.1  Bedrijfsbeëindiging

Het planvoornemen bestaat uit de defintieve beëindiging van de paardenhouderij en de sloop van één van de 

twee agrarische bedrijfsgebouwen van 650 m2. Met de voorgenomen herbestemming naar 'Wonen' wordt dde 

hervestiging van een agrarisch bedrijf planologisch onmogelijk gemaakt.

3.1.2  Hertonwikkeling tot een woonlocatie

Het beoogde plan bestaat uit de herbestemming van de bedrijfswoning tot reguliere burgerwoning. Daarbij 

wordt één van twee agrarische bedrijfsgebouwen opgeknapt, vergroot en in gebruik genomen als bijgebouw 

bij de woning. In de nieuwe situatie kunnen op de locatie bijgebouwen worden opgericht tot een maximum 

oppervlakte van 320 m2.

Door gezamenlijk op te trekken in de gebiedsgerichte aanpak leegstand ontstaat langs de Meijelseweg een 

aantrekkelijke woonomgeving. De beëindiging van de veehouderij Meijelseweg 33 leidt ertoe dat het lint aan 

de Meijelseweg hoofdzakelijk een woonfunctie krijgt.

3.2  Ruimtelijke kwaliteit en landschap
Zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau wordt ruimte geboden aan ontwikkeling met oog voor 

zorgvuldig ruimtegebruik en kwaliteit. Vanuit dit beleidsoogpunt in de voorliggende locatieontwikkeling 

wordt gestreefd naar landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit.  

In de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn de principes van zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

en kwaliteitsverbetering van het landschap verwoord. Per ontwikkeling dient te worden bepaald wat de 

kwaliteitsbijdrage is. De gemeentelijke Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap vormt een 

nadere uitwerking op gemeentelijk niveau. Deze structuurvisie is gericht op verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit in het buitengebied. De structuurvisie geldt voor alle ontwikkelingen in het buitengebied die niet 

rechtstreeks passen binnen de regels van het bestemmingsplan.  

Het voorliggend voornemen is getoetst in het kader van de Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het 

landschap in paragraaf 4.3.4 Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap. Gelet op het feit dat op 

alle vier de punten positief wordt gescoord, kan worden gesteld dat het voornemen in het kader van 

kwaliteitsverbetering geen of verwaarloosbare impact heeft. Om die reden is geen tegenprestatie in het kader 

van kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Ondanks het feit dat er geen tegenprestatie noodzakelijk is, is vanuit 

de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant wel sprake van een zorgplicht voor een zorgvuldige 

landschappelijke inpassing. 

De locatie is in de huidige situatie reeds voorzien van een goede landschappelijke inpassing. Aanvullende 

landschappelijke inpassing wordt niet nodig geacht.

3.3  Totaalontwikkeling
Concreet bestaat de totale ontwikkeling uit:

het definitief beëindigen van het agrarisch bedrijf en het slopen van 650 m2 agrarische opstellen;

herbestemmen van de bedrijfswoning tot reguliere burgerwoning;

vergroting van de toegestane oppervlakte bijgebouwen tot 385 m2, bestaande uit:

1. de vergroting van het bestaande agrarisch bedrijfsgebouw van 240 m2 tot 285 m2 en de 
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ingebruikname van dit gebouw als bijgebouw bij de woning;

2. oprichting van een bijgebouw van ca. 20 m2 voor het hobbymatig houden van paarden;

3. realisatie van 65 m2 overdekte buitenruimte tussen deze twee bijgebouwen;

4. handhaven van een bestaand bijgebouw van ca. 15 m2 ten noordwesten van de woning.

3.4  Afwijking geldend bestemmingsplan
Ter plaatse van de functieaanduiding 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' zijn de gronden bestemd voor de 

uitoefening van een agrarisch bedrijf inclusief bedrijfswoning. De geldende bestemming maakt het niet 

mogelijk om de locatie te herontwikkelen tot woonlocatie.

Om het agrarisch bedrijf definitief te beëindigen en de voorgenomen locatieontwikkeling mogelijk te maken, 

is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk.

 

14 Meijelseweg 33, Heusden



   

Hoofdstuk 4  Beleidskaders

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is op 11 september 2020 vastgesteld. Deze visie is door het Rijk 

opgesteld in het kader van de nieuwe omgevingswet, die per 1 juli 2022 in werking treedt. Aan de hand van 

een toekomstperspectief is hierin de langetermijnvisie in beeld gebracht. Op nationale belangen wil het Rijk 

(net als nu) sturen en richting geven. Hiervoor worden de volgende vier prioriteiten onderscheiden:

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 

Duurzaam economisch groeipotentieel 

Sterke en gezonde steden en regio's 

Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 

In de 'gebiedsgerichte aanpak leegstand' van de gemeente Asten staat de 'Toekomstbestendige ontwikkeling 

van het landelijk gebied' centraal.

Verduurzaming is het meest urgent in de meest milieubelaste en kwetsbare gebieden, zoals nabij waardevolle 

natuurgebieden (bijv. met een grote culturele waarde) en grondwaterbeschermings-gebieden, bij gebieden 

waar de concentratie van bedrijven groot is of waar bedrijven dicht op bewoond gebied zijn gesitueerd. 

In gebieden waar de druk vanuit de landbouw op de omgeving (natuur, volksgezondheid) te hoog is, wordt 

deze druk door gerichte inzet verminderd. Op regionaal niveau is hierbij een regierol weggelegd voor de 

provincies. In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd om gezondheids- en leefomgevingsrisico's in 

gebieden met zeer hoge veedichtheid te verminderen. Dat sluit aan bij de inzet op een transitie naar een 

verduurzaming van de veehouderij en de LNV-visie op de kringlooplandbouw. Met sectorpartijen en 

decentrale overheden is een gecombineerde aanpak langs twee sporen overeengekomen, namelijk een 

saneringsspoor en een verduurzamingsspoor. Daartoe wordt momenteel (onder andere) invulling gegeven aan 

de uitvoering van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Deze saneringsregeling beoogt 

geuroverlast te verminderen door (locaties van) varkenshouderijen definitief te beëindigen, en 

varkensrechten te schrappen, waardoor onder andere ook milieudruk vermindert.

In de NOVI is veel aandacht voor een vitale landbouw, met gezonde ondernemingen die een goed economisch 

perspectief hebben en werken in en aan een gezonde omgeving. De 'gebiedsgerichte aanpak leegstand' in 

Asten draagt bij aan de transformatie van het buitengebied, waarbij een stap wordt gezet in de richting van 

een vitalere landbouwsector. Het project richt zich op de onaanvaardbare overlast van veehouderijen op 

omwonenden in het kader van geur en fijnstof en de groeiende leegstand van veehouderijlocaties. Daarbij 

wordt gewerkt aan een gezonde leefomgeving, waarbij veehouderijen en woonfuncties zich in ruimtelijke zin 

tot elkaar verhouden en gezamenlijk bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat. Aan de hand van slimme 

combinaties wordt de aanpak ook financieel haalbaar.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het voorliggend plan passend is binnen de gestelde 

ambities van de Nationale Omgevingsvisie. De gebiedsgerichte aanpak draagt bij aan de door het Rijk 

gestelde doelstellingen voor het landelijk gebied.

4.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel bekend als de AMvB Ruimte, zijn 13 

nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen met het oog op een goede ruimtelijke 

ordening.
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Het Barro is op 30 december 2011 deels in werking getreden en met enkele onderwerpen aangevuld per 1 

oktober 2012. Het besluit is gericht op doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke 

bestemmingsplannen. Dit betreft onder meer het Nationale Natuurnetwerk (voorheen de Ecologische 

Hoofdstructuur) en Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Deze ontwikkeling ligt niet in een gebied waarin het Rijk een nationaal belang heeft aangewezen, daarom heeft 

de Barro geen consequenties voor voorliggend plan.

4.1.3  Bro; motivering duurzame verstedelijking

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is per 1 oktober 2012 op onderdelen gewijzigd. In artikel 3.1.6 van het 

Bro is de ‘motivering duurzame verstedelijking’ (voormalige ladder) opgenomen. Dit stelt eisen aan de 

onderbouwing in bestemmingsplannen die nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken.

Per 1 juli 2017 zijn een aantal wijzigingen op de eerdere ladder van kracht geworden. Op basis van deze 

gewijzigde tekst geldt in het geval dat het bestemmingsplan een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 

maakt, dat de toelichting een beschrijving dient te bevatten van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke 

ontwikkeling.

Indien de nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt buiten het bestaand stedelijk gebied, dient 

de toelichting, aanvullend op de beschrijving van de behoefte tevens een motivering te bevatten waarom niet 

binnen het bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien. Het begrip stedelijke ontwikkeling 

is als volgt gedefinieerd: “ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen".

Met het voornemen wordt de bestaande bedrijfswoning herbestemd als burgerwoning. Er wordt geen woning 

toegevoegd aan de omgeving, waardoor geen sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Een nadere toetsing 

aan de ladder voor duurzame verstedelijking is in het kader van dit plan daarom niet noodzakelijk.

4.2  Provinciaal beleid

4.2.1  Omgevingsvisie Noord-Brabant

Anticiperend op de inwerkingtreding van de nationale Omgevingswet hebben Provinciale Staten op 14 

december 2018 de Omgevingsvisie Noord-Brabant vastgesteld. Met deze omgevingsvisie geeft de provincie 

richting aan wat zij voor Noord-Brabant wil bereiken en biedt daarmee handvatten voor haar handelen in de 

praktijk.

De Omgevingsvisie bevat de belangrijkste provinciale ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende 

jaren. Conform de Omgevingswet staan de waarden veiligheid, gezondheid en duurzame omgevingskwaliteit 

centraal. De Brabantse Omgevingsvisie voegt daar ambities aan toe voor vier hoofdopgaven: de 

energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een concurrerende, duurzame 

economie. De visie geeft daarbij richting aan deze opgaven vanwege de ingrijpende veranderingen waarmee 

zij gepaard gaan. Daarnaast geeft de Omgevingsvisie ook aan op welke nieuwe manieren de provincie met 

betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en welke waarden daarbij centraal staan.

In delen van Brabant is sprake van een toenemende leegstand (met name agrarisch vastgoed) en 

bevolkingskrimp. Dat leidt tot economische en sociaal-culturele schade. In die delen van het landelijk gebied 

is speciale aandacht nodig voor een steeds verder toenemende leegstand doordat boeren stoppen, de 

leegkomende gebouwen verpauperen of een bron voor criminaliteit zijn. De sociale cohesie komt in het 

gedrang.

De provincie Noord-Brabant werkt in meerdere (landelijke) gemeenten aan een gebiedsgerichte aanpak om 

leegstand van agrarisch vastgoed tegen te gaan. Deze zogenaamde 'VAB-pilots' vormen de uitvoering van het 

Brabantse beleid om het het landelijk gebied extra aandacht te geven. De gebiedsgerichte aanpak leegstand in 
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de gemeente Asten is één van deze pilots en draagt daarmee mede bij aan de doelstellingen van de provincie.

Het voornemen op de betreffende locatie bestaat uit het beëindigen van een paardenhouderij, waarmee een 

bijdrage wordt geleverd aan de gebiedsgerichte aanpak om leegstand tegen te gaan. De beoogde ontwikkeling 

gaat gepaard met de sloop van de agrarische bebouwing, en het wegnemen van milieubelastende effecten uit 

de omgeving. Daarmee leidt voorliggend plan tot een verbeterde omgevingskwaliteit en past het plan binnen 

de Omgevingsvisie Noord-Brabant.

4.2.2  Provinciale Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 - partiële herziening 2014

Op 7 februari 2014 hebben Gedeputeerde Staten de Structuurvisie RO 2010 - partiële herziening 2014 

vastgesteld, die op 19 maart 2014 in werking is getreden. Deze structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het 

provinciaal ruimtelijk beleid weer tot 2025.

In de structuurvisie is het landelijk gebied opgedeeld in vier ruimtelijke structuren. Dit zijn:

de groenblauwe structuur

het landelijk gebied

de stedelijke structuur

de infrastructuur

De zonering is bepaald voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de diverse functies in het buitengebied zoals 

landbouw, natuur en recreatie, voor zover deze het provinciaal belang aangaan.

Uitsnede structurenkaart met ligging van het plangebied

De betreffende locatie is gelegen binnen het landelijk gebied met als specifieke aanduiding 'Accentgebruik 

agrarische ontwikkeling'. Het landelijk gebied ligt buiten de groenblauwe structuur en de stedelijke structuur 

zoals steden, dorpen en bedrijventerreinen. Het landelijk gebied biedt een multifunctionele gebruiksruimte 

voor land- en tuinbouw, natuur, water, recreatie, toerisme en kleinschalige stedelijke functies.

De provincie wil in het landelijk gebied volgende speerpunten bereiken:

1. Ruimte voor een breed georiënteerde plattelandseconomie;

2. Ruimte voor duurzame agrarische ontwikkeling;

3. Versterking van het landschap.

Op de structurenkaart zijn gebieden aangegeven waar de provincie ruimte en kansen ziet om de agrarische 
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productiestructuur te verduurzamen en te versterken. Onderhavige ontwikkeling betreft het accentgebied 

agrarische ontwikkeling De Peel van Mill tot Someren. Dit is een jonge ontginning met een modern en 

grootschalig landschap waarin de intensieve veehouderij en glastuinbouwsector een sterke positie hebben. 

Het is een open gebied, omgeven door grote natuurgebieden waarvan enkele Natura2000-gebieden. 

Ontwikkelingen zijn gericht op een verdere verduurzaming en meerwaardecreatie. Naast ruimte voor de land- 

en tuinbouw is binnen gemengde plattelandseconomie ook ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische 

functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties en wonen. Dit kan door 

verbreding van agrarische activiteiten maar ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende locaties.

Met de beëindiging van de paardenhouderij vindt een herbestemming plaats van agrarisch naar wonen op 

een vrijkomende agrarische locatie. De ontwikkeling past binnen de gemengde plattelandseconomie, waarin 

agrarische functies, woonfuncties en overige functies samen een gemengde omgeving vormen en waarin 

economische bedrijvigheid en een gezonde leefomgeving goed samen gaan. Het voornemen past daarmee 

binnen de Provinciale Structuurvisie.

4.2.3  Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

Op 25 oktober 2019 heeft Provinciale Staten de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld. In 

deze planologische verordening zijn regels opgenomen voor verschillende ruimtelijke en planologische 

onderwerpen, waar de gemeenten rekening mee moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen. De 

voor de ontwikkeling relevante onderwerpen, die worden geregeld zijn:

Ontwikkelingsmogelijkheden van land- en tuinbouw; 

Bescherming van de landschappelijke en natuurwaarden; 

Bescherming van cultuurhistorische en aardkundige waarden; 

Waterbeleid; 

Nieuwe economische dragers in het buitengebied; 

Zorgplicht en ruimtelijke kwaliteitsverbetering. 

De Interim Omgevingsverordening betreft een samenvoeging van verschillende regelingen op provinciaal 

niveau met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Dit betekent dat de regels betrekking hebben op milieu, 

natuur, ruimtelijke ordening, water, bodem en wegen. De Interim omgevingsverordening is daarbij een eerste 

stap op weg naar een definitieve omgevingsverordening, die op grond van de Omgevingswet wordt vastgesteld 

en die verplicht is voor provincies.

Belangrijke uitgangspunten vanuit de Omgevingsvisie zijn verwerkt in de Interim Omgevingsverordening. De 

nieuwe manier van werken met diep, rond en breed kijken is opgenomen en er wordt vaker een koppeling 

gelegd met omgevingskwaliteit door bijvoorbeeld sanering van leegstaand vastgoed elders. De nadruk op 

omgevingskwaliteit komt ook tot uitdrukking bij de kwalitatieve benadering voor hergebruik van leegstaand 

vastgoed in het landelijk gebied en duurzame verstedelijking.

De Interim omgevingsverordening wil goede initiatieven ondersteunen. Daarvoor sluit de Interim 

omgevingsverordening aan bij de nieuwe manier van werken uit de Brabantse omgevingsvisie en worden meer 

mogelijkheden geboden voor maatwerk. Hiertoe zijn in de omgevingsverordening in plaats van 

middelvoorschriften doelvoorschriften opgenomen en wordt uitgegaan van een 'ja, mits - benadering'.
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Uitsnede kaart Interim omgevingsverordening Noord-Brabant met liggen van het plangebied.

De locatie ligt onder andere in het werkingsgebied 'Landelijk gebied' en maakt daarin onderdeel uit van het 

gemengd landelijk gebied.

Landelijk gebied (gemengd landelijk gebied): De locatie maakt onderdeel uit van het gemengd agrarisch 

gebied. Dit betreft agrarische gronden, gelegen buiten de groenblauwe structuur (groenblauwe mantel of 

ecologische hoofdstructuur). Het gebied biedt een multifunctionele gebruiksruimte voor land- en tuinbouw, 

natuur, water, recreatie, toerisme en kleinschalige stedelijke functies. De locatie ligt niet binnen zones 

waarvoor nadere regels gelden voor landschap en natuurwaarden, cultuurhistorische en aardkundige 

waarden of waterhuishouding.

Onderstaand wordt ingegaan op de diverse onderdelen uit de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant 

die relevant zijn voor het plangebied. De ontwikkeling wordt getoetst aan de volgende artikelen van de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant:

Artikel 3.9 Kwaliteitsverbetering landschap: een ruimtelijke ontwikkeling dient gepaard te gaan met een 

fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit.

Artikel 3.68 Wonen in landelijk gebied: voor het toekennen van een woonfunctie in het landelijk gebied is 

alleen het de wonen in bestaande burgerwoningen en bedrijfswoningen toegestaan. In verband met de 

herbestemming van de bedrijfswoning naar burgerwoning wordt het voornemen getoetst aan het eerste 

lid van dit artikel.

Artikel 3.9 Kwaliteitsverbetering landschap

Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maakt in Landelijk Gebied bepaalt dat die 

ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het 

gebied of de omgeving.

Het voornemen betreft het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten en de sloop van alle overtollige 
bedrijfsbebouwing, wat gepaard gaat met een afname van bebouwing. De ontwikkeling zorgt voor een 
kwaliteitsverbetering en de locatie is momenteel reeds landschappelijk goed ingepast.

Artikel 3.68 Wonen in Landelijk gebied

Lid 1: Een bestemmingsplan van toepassing op Landelijk gebied bepaalt dat:

a. alleen bestaande burgerwoningen en bedrijfswoningen zijn toegestaan;

b. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen, recreatiewoningen en andere niet voor bewoning bestemde 
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gebouwen is uitgesloten.

Bij de bestaande paardenhouderij is sprake van één bestaande bedrijfswoning. Het voornemen betreft het 
herbestemmen van de paardenhouderij naar 'Wonen', waarbij deze bestaande woning wordt herbestemd tot 
burgerwoning. Daarmee voldoet het voornemen aan het eerste lid van artikel 3.68.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het plan passend is binnen de gestelde kaders van de 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

4.3  Gemeentelijk beleid

4.3.1  Toekomstvisie De Avance

Op 2 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de toekomstvisie 'De Avance' vastgesteld. Deze visie geeft 

de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van Asten weer tot het jaar 2030. De toekomstvisie is zowel 

een richtinggevend kader als een toetsingskader waarin gewenste en ongewenste ontwikkelingen in de 

toekomst zijn beschreven. De ruimtelijke vertaling is weergegeven op twee kaartbeelden: een structuurkaart 

met de bestaande kwaliteiten van de gemeente en de strategiekaart waarin keuzes en ontwikkelingen voor de 

toekomst zichtbaar zijn gemaakt. Beide kaartbeelden zijn gecombineerd tot een Ruimtelijk Model, waarin de 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende decennia zijn weergegeven.

Uitsnede structuurkaart met ligging van het plangebied.

De planlocatie ligt in het half gesloten landschap. Het half gesloten agrarische landschap kenmerkt zich door 

de jarenlange invloed die de mensheeft gehad op dit gebied. In de directe nabijheid van de kernen op de 

overgangen van de beekdalen en de hogere gronden zijn binnen de gemeente de oudere ontginningen te 

vinden. De ontginningsvorm in deze gebieden kent een relatief kleinschalig organisch patroon en kenmerkt 

zich door een grote afwisseling van agrarische landerijen, bossages, bospercelen en bebouwingsclusters en 

-linten. Het resultaat is een rijke schakering van landschapstypen met lange en korte zichtlijnen en een grote 

mate van functiemenging.
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De gemeente Asten heeft bij het opstellen van de toekomstvisie in 2006 al aangegeven dat sprake is van een 

afname van de werkgelegenheid in de landbouwsector en een toename in het aantal vrijkomende agrarische 

bedrijven, waarvoor een nieuwe functie moet worden gezocht. De gemeente Asten heeft een gebiedsgerichte 

aanpak geïnitieerd om leegstand tegen te gaan en overbelaste situaties in het kader van geur en fijnstof tegen 

te gaan. Het voorliggend verzamelplan is het eerste resultaat van deze gebiedsgerichte aanpak. Het 

voorliggend plan vormt daarmee een voortzetting van de gewenste ontwikkeling, die al 15 jaar geleden door 

de gemeenteraad is ingezet bij vaststelling van 'De Avance'.

Het voorliggend planvoornemen betreft de functiewijziging voor één van de deelnemende locaties, waarbij de 

bestaande veehouderijlocatie wordt beëindigd en een woonfunctie krijgt. Met de sloop van een agrarisch 

bedrijfsgebouw en het wegbestemmen van het agrarisch bouwvlak neemt het bebouwd oppervlak in het half 

gesloten landschap af. Daarmee wordt bijgedragen aan kwaliteitsverbetering binnen dit landschap en wordt 

de milieubelasting op de naastgelegen burgerwoning weggenomen.

De gebiedsgerichte aanpak draagt bij aan de ambities van de gemeente Asten om leegstand van 

(veehouderij)locaties tegen te gaan en gezondheidsrisico's in het gebied te voorkomen. Daarmee past het 

voornemen binnen de Toekomstvisie 'De Avance' van de gemeente Asten.

4.3.2  Omgevingsvisie Asten

De gemeente Asten werkt momenteel aan een nieuwe omgevingsvisie voor de gehele gemeente. Deze 

Omgevingsvisie is opgesteld samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de 

gemeente en is als consultatieversie gepubliceerd. 

De gemeente wil dat Asten ook in de toekomst een plek is waar het goed wonen, leven en verblijven is. De 

komende jaren werkt de gemeente daar samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties 

verder aan de uitwerking van de ambities voor de fysieke leefomgeving. Het welbevinden van de inwoners 

staat in de Omgevingsvisie voorop. Daarom wordt in de visie nadrukkelijk de verbinding gezocht met het 

sociaal domein en het gezondheidsbeleid. Realisatie van de ambities uit de omgevingsvisie gebeurt via 

initiatieven van ondernemers, maatschappelijke organisaties en  (groepen) inwoners. De gemeente Asten 

faciliteert de initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de ambities.

De gemeente is in de Omgevingsvisie Asten onderverdeeld in zes verschillende deelgebieden. Voor elk gebied 

geeft de gemeente aan (1) welke waarde ze wil koesteren, (2) wat ze wil ontwikkelen, (3) hoe ze dat gaat 

bereiken en (4) welk beleid, wetten en regels er gelden in het deelgebied. Het gaat om de volgende 

deelgebieden:

Agrarisch anders

Boeren buurten

Dynamische dorpen

Groen genieten

Peel en beekdalen

Peel pionieren
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Uitsnede kaart met deelgebieden uit de Omgevingsvisie Asten met ligging planlocatie

De planlocatie ligt binnen het deelgebied 'Boeren Buurten'. Rondom de drie dorpen van de gemeente Asten 

liggen 16 buurtschappen en gehuchten, waar oude bouwlanden, onregelmatige verkavelingen en verspreid 

liggende bebouwing het landschapsbeeld bepalen. Het gebied is halfopen vanwege de vele singels als 

scheiding van kavels en laan- en erfbeplanting. Verschillende gehuchten, historische boerderijen en nieuwe 

woningen liggen verstrooid door het gebied. Door de kleinschaligheid en de goede bereikbaarheid 

ontwikkelen deze 'Boeren Buurten' zich langzaam maar zeker tot aantrekkelijke locaties voor landelijk wonen.

De gemeente wil het deelgebied aantrekkelijk maken voor bewoners en recreanten en stimuleert de verdere 

ontwikkeling van landelijk wonen. Ontwikkelingen zijn onderscheidend door gebruik te maken van erfgoed en 

vrijkomende agrarische bebouwing. Meer groen en blauw is gunstig in tijden van hitte, zorgt voor natuurlijke 

opname van overvloedig regenwater, en groen en blauw werkt positief op het welzijn, zowel direct om in te 

vertoeven als indirect omdat het aangenaam is om buiten te gaan bewegen en ontmoeten. Ten zuiden van 

Heusden is sprake van verdroging, het vasthouden van water is hier belangrijk. De gemeente zien kansen voor 

meervoudig ruimtegebruik.

De gemeente Asten formuleert een aantal concrete doelstellingen voor het deelgebied 'Boeren buurten'. Dit 

zijn onder andere de transformatie van het buitengebied door de sloop en/of passende herbestemming van 

leegstaande agrarische opstallen, het versterken van laan- en erfbeplanting en het ontwikkelen van landelijke 

woonmilieus, door herontwikkeling die past bij het landschap, natuur en cultuurhistorie.

De Toekomstagenda 2030, die al in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld, is rechtstreeks gekoppeld aan 

de Omgevingsvisie Asten. In de vastgestelde Toekomstagenda Asten 2030 heeft de gemeente een aantal 

concrete projecten op de uitvoeringsagenda gezet. De gebiedsgerichte aanpak leegstand is één van de 

concrete projecten uit de Toekomstagenda 2030 om de transformatie van het buitengebied mogelijk te maken 

(zie ook paragraaf 4.3.3 Toekomstagenda Asten 2030). Het voornemen draagt daarmee rechtstreeks bij aan de 

gemeentelijke ambities uit de Omgevingsvisie Asten.
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In de gebiedsgerichte aanpak leegstand wordt aangesloten bij de bestaande landschapsstructuren en wordt 

het landelijk woonmilieu in het deelgebied 'Boeren buurten' versterkt. Met het oog op de verbetering van de 

bestaande landschapsstructuren is de 'Visie op de inrichting' opgesteld, die als bijlage deel uitmaakt van het 

bestemmingsplan 'Verzamelplan gebiedsgerichte aanpak leegstand'. In het voorliggend plan worden op 

gebiedsniveau landschapsversterkende maatregelen voorgesteld, om zodoende bij te dragen aan de 

gemeentelijke doelstellingen voor het deelgebied. 

De voorliggende planlocatie leent zich goed voor het aanvullen van de bestaande bebouwing tot een 

aantrekkelijke bebouwingsconcentratie als onderdeel van een gebiedsopgave, waarmee tegelijkertijd een 

forse kwaliteitswinst wordt geboekt in de vorm van de beëindiging van veehouderijen. De ontwikkelingen die 

met het bestemmingsplan 'Verzamelplan gebiedsgerichte aanpak leegstand' mogelijk worden gemaakt, 

vormen een goede aanvulling van het landelijk woonmilieu in de 'Boeren buurten', waarbij een forse bijdrage 

wordt geleverd aan de gemeentelijke ambities in het kader van de transformatie van het buitengebied (sloop 

leegstaand agrarisch vastgoed) en een klimaatbestendig en energieneutraal Asten (versterken laan- en 

erfbeplanting). 

Hiermee kan worden geconcludeerd dat het voornemen past binnen de Omgevingsvisie Asten en bijdraagt aan 

de gemeentelijke ambities voor de fysieke leefomgeving.

4.3.3  Toekomstagenda Asten 2030

Om de ontwikkelingsrichting van de gemeente te bepalen heeft de gemeente Asten de Toekomstagenda Asten 

2030 opgesteld. De gemeente heeft samen met haar inwoners de belangrijkste opgaven voor 2030 op een rijtje 

gezet. De opgaven spelen op verschillende beleidsterreinen en bieden daarom samenhang aan het 

gemeentelijk beleid. De gemeente Asten zet in op de volgende vier opgaven:

Transformatie buitengebied

Vitale kernen

Centrumontwikkeling

Klimaatbestendig en energieneutraal Asten

Als het gaat om de transformatie van het buitengebied staat Asten voor een aantal grote uitdagingen. Het gaat 

daarbij om het buitengebied, waar de agrarische sector centraal staat, meer in balans te brengen met natuur 

en landschap en de gezondheid van inwoners. De kenmerkende landschappen en natuur blijven behouden en 

waar mogelijk versterkt en meer vervlochten met de kernen. Dit resulteert in een substantiële reductie van de 

uitstoot van emissie door de agrarische sector in 2030.

"De agrarische sector is belangrijk voor Asten. We staan voor de opgave de sector te verduurzamen, meer in 
balans te brengen met natuur en landschap en de gezondheid van inwoners. Op sommige plekken leidt de 
concentratie van intensieve landbouw door de uitstoot van fijn stof en geuroverlast tot zorgen omtrent 
gezondheid. Tegelijkertijd moeten boeren goed kunnen blijven ondernemen. Bij de ontwikkeling van ons 
buitengebied denken we naast de landbouw ook aan andere economische sectoren, zoals recreatie en toerisme, 
zorg en energieproductie. De grote hoeveelheid vrijkomende agrarische gebouwen biedt kansen."

Voor de transformatie van het buitengebied zijn verschillende concrete projecten op de uitvoeringsagenda 

gezet. Eén van de lopende projecten is de gebiedsgerichte aanpak leegstand, waarvoor het voorliggend 

bestemmingsplan is opgesteld. De voorliggende ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor één van de 

onderdelen van de gebiedsgerichte oplossing. Het project draagt daarmee rechtstreeks bij aan de 

belangrijkste doelstelling van de Toekomstagenda Asten 2030: het mooi en leefbaar houden van het 

buitengebied.

 

 Meijelseweg 33, Heusden 23



   

4.3.4  Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap

De Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap vormt een nadere uitwerking van artikel 3.2 van de 

Verordening ruimte Noord-Brabant. Deze structuurvisie is gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

in het buitengebied. De structuurvisie geldt voor alle ontwikkelingen in het buitengebied die niet rechtstreeks 

passen binnen de regels van het bestemmingsplan. Het uitgangspunt voor medewerking aan ruimtelijke 

ontwikkelingen is of het past binnen het bestaand of toekomstig beleid van de gemeente Asten. De 

Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap vormt een aanvulling op het bestaande beleid op het 

gebied van kwaliteitsverbetering van het buitengebied. Het kan gezien worden als een koppeling tussen de 

verschillende beleidsdocumenten. De procedure voor het bepalen van de hoogte van kwaliteitsbijdragen voor 

ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied, is als volgt:

Prodecure bepalen kwaliteitsverbetering.

Indien het plan ruimtelijk aanvaardbaar is op basis van bestaand beleid en structuurvisies (stap 1) wordt de 

ruimtelijke impact van het initiatief bepaald (stap 2). Afhankelijk van de impact van het initiatief wordt een 

tegenprestatie bepaald. Bij het bepalen van de ruimtelijke impact wordt getoetst op de volgende criteria:

Grootte van de ontwikkeling

Er is sprake van een ontwikkeling waarbij het bouwvolume wordt verkleind. De bijgebouwen zijn qua omvang 

in de nieuwe situatie kleiner dan de agrarische bedrijfsgebouwen in de huidige situatie. Op dit aspect wordt 

positief gescoord.

Nieuw of bestaand terrein/bebouwing

Er wordt bestaande bebouwing en terreinverharding hergebruikt en overtollige bebouwing of verharding 

wordt gesloopt en verwijderd. Op dit aspect wordt positief gescoord.

Effecten voor de omgeving

Het initiatief heeft een positief effect op de omgeving. Bestaande nadelige milieueffecten nemen met de 

voorgenomen ontwikkeling af. De beëindiging van de bestaande paardenhouderij leidt onder andere tot 
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milieuwinst in het kader van geur- en ammoniakemissie, zie hiervoor ook Hoofdstuk 5 Milieuaspecten. Op dit 

aspect wordt positief gescoord.

Gewenste ontwikkeling op basis van beleid

Het initiatief draagt bij aan een gebiedsgerichte doelstelling om leegstand van agrarische bedrijfsgebouwen 

en milieuproblematiek in het buitengebied van de gemeente Asten terug te dringen. Daarbij is door de 

gemeente Asten, de provincie Noord-Brabant en grondeigenaren gewerkt aan een oplossing in de omgeving 

van het plangebied. Het initiatief is onderdeel van deze gebiedsgerichte aanpak om leegstand en past binnen 

de opgestelde gebiedsvisie. Hiermee is de voorliggende ontwikkeling één van de onderdelen, die gezamenlijk 

de oplossing vormen voor een bredere, gebiedsgerichte problematiek. Op dit aspect wordt positief gescoord.

Gelet op het feit dat op alle vier de punten positief wordt gescoord, kan worden gesteld dat het voornemen in 

het kader van kwaliteitsverbetering geen of verwaarloosbare impact heeft. Om die reden is geen 

tegenprestatie in het kader van kwaliteitsverbetering noodzakelijk. Ondanks het feit dat er geen tegenprestatie 

noodzakelijk is, is wel sprake van een zorgplicht voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing vanuit de 

Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. De locatie is in de huidige situatie al landschappelijk 

ingepast.

Het voornemen past binnen de Structuurvisie kwaliteitsverbetering van het landschap van de gemeente Asten.
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Hoofdstuk 5  Milieuaspecten

5.1  Bedrijven en milieuzonering
Vanuit het aspect 'goede ruimtelijke ordening' dient voldoende ruimtelijke scheiding te zijn tussen 

hinderveroorzakende (o.a. bedrijven) en hindergevoelige functies (waaronder woningen). Hiervoor worden de 

afstanden uit de VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' als maatgevend beschouwd. Bovenstaande 

moet op twee manieren getoetst worden. Enerzijds wordt er gekeken of het perceel zelf veroorzaker is van 

hinder en anderzijds wordt bekeken of het perceel kwetsbaar is voor hinder. 

In de huidige situatie is de locatie Meijelseweg 33 bestemd als 'Agrarisch - Agrarisch bedrijf' met de 

functieaanduiding 'paardenhouderij'. Deze bestemming wordt met het voornemen herbestemd naar 'Wonen' 

en op basis hiervan is, in de toekomstige situatie, geen sprake meer van externe milieueffecten op gevoelige 

objecten in de omgeving. Wel moet er ter plekke van de nieuwe woningen sprake zijn van een goed woon- en 

leefklimaat en mag de nieuwe ontwikkeling niet leiden tot een belemmering in de bedrijfsvoering voor 

omliggende functies. Hiertoe zijn de functies in de omgeving beoordeeld.

Tabel met afstanden tot hinderveroorzakende functies t.o.v. het plangebied

Het plangebied ligt buiten de richtafstand voor het bedrijf aan de Hollideeweg 3. Een nadere toetsing naar de 

effecten van dit bedrijf kan daarom achterwege blijven. Bovendien is sprake van een afstand van meer dan 30 

m tussen de woonbestemming en de bestaande glastuinbouwbedrijven.

Naar aanleiding van bovenstaande beoordeling kan geconcludeerd worden dat het plan niet leidt tot 

beperkingen voor omliggende functies. Ook vormen omliggende functies geen belemmering voor het plan. 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering voor het 

planvoornemen.

5.2  Bodem
Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de milieuhygiënische 

kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

Met het voornemen wordt de agrarische bestemming herbestemd naar wonen. Om inzicht te krijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. De 

resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in Bijlage 1.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat sprake is van een verontreiniging met zinkassen onder een 

gedeelte van de aanwezige verhardingen. Er is geen sprake van een directe belemmering voor de nieuwe 

functie wonen. Wanneer ter plekke van de verontreiniging grondwerkzaamheden worden verricht is sprake 

van een saneringsplicht. Indien het bijgebouw van ca. 20 m2 voor het hobbymatig houden van paarden, wordt 

gerealiseerd ter plekke van de verontreiniging, wordt de bodem geroerd en is derhalve sprake van een 

saneringsplicht. In dat geval is een nader onderzoek naar de verontreiniging ter plekke noodzakelijk. 

Wanneer initiatiefnemer er voor kiest om het bijgebouw te realiseren op een andere locatie binnen het 

plangebied kan het roeren van de verontreiniging worden voorkomen. Daarmee is te allen tijde sprake van 

een uitvoerbaar bestemmingsplan.

Met inachtneming van het bovenstaande kan worden gesteld dat sprake is van een uitvoerbaar 

bestemmingsplan. Daarmee vormt het aspect bodem geen belemmering voor de voorgenomen herziening van 
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het bestemmingsplan naar 'Wonen'.

5.3  Geluid
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient op basis van de Wet geluidhinder onderzocht te worden of sprake is van 

een acceptabel geluidsniveau, in het bijzonder in verband met verkeer en bedrijven. In de Wet geluidbeheer is 

bepaald dat ten aanzien van zogenaamde 'geluidsgevoelige objecten' wettelijke eisen gelden ten aanzien van 

de maximale belasting.

Het plan voorziet niet in de realisatie van nieuwe geluidgevoelige objecten. De bestaande bedrijfswoning 

wordt herbestemd tot burgerwoning en hoeft als bestaand geluidgevoelig object niet te worden getoetst.

Op basis van vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect geluid geen belemmering vormt voor 

onderhavig plan.

5.4  Geur
De wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is op 1 januari 2007 in werking getreden. Met de Wet geurhinder en 

veehouderij geldt één toetsingskader voor vergunningplichtige veehouderij in de gehele gemeente. Voor niet 

vergunningverplichte veehouderijen en overige agrarische niet vergunningplichtige bedrijven is het 

Activiteitenbesluit het toetsingskader. 

De Wet geurhinder en veehouderij bevat normen en afstanden die bedrijven moeten aanhouden ten opzichte 

van geurgevoelige objecten. Daarnaast geeft de Wet geurhinder en veehouderij gemeenten de beleidsvrijheid 

om maatwerk te leveren dat is afgestemd op de ruimtelijke en milieuhygiënische feiten en omstandigheden in 

een concreet gebied en de gewenste (toekomstige) ruimtelijke inrichting. Ter plaatse van geurgevoelige 

objecten dient sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat.

Met dit plan wordt een geurgevoelig object in de vorm van een Ruimte-voor-Ruimtewoning gerealiseerd. De 

meest nabijgelegen veehouderij ligt op een afstand van ca. 250 m van het plangebied. Vanwege de 

aanwezigheid van een groot aantal veehouderijen in de omgeving van het plangebied is sprake van een 

cumulatie van geur. Er is een geuronderzoek uitgevoerd voor het gehele projectgebied van de gebiedsgerichte 

aanpak leegstand. Dit geuronderzoek is toegevoegd als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan 

'Verzamelplan gebiedsgerichte aanpak leegstand'.

Geuronderzoek: Voor het aspect geur voldoet de achtergrondbelasting in de beoogde situatie ter plaatse van de 
Ruimte-voor-Ruimte woningen en de beoogde woonbestemmingen aan de streefwaarde voor een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat van de gemeente Asten. (...) Voor alle woningen geldt dat in de beoogde situatie alleen de 
vaste afstanden uit de Wgv en de gemeentelijke geurverordening van toepassing zijn en dat op ale locaties 
hieraan wordt voldaan. Er is geen sprake van een omgekeerde werking, aangezien alle locaties voldoen aan de 
wettelijke minimumafstand tussen de emissiepunten van dierenverblijven en buitenzijde van de woning en de 
(voormalige) bedrijfswoningen en RvR-woningen in de beoogde situatie geen ‘normobjecten’ zijn in de zin van de 
Wgv.

Ter plekke van de Meijelseweg 33 wordt een achtergrondbelasting van 19,3 ouE/m
3 berekend. In de 

Gebiedsvisie Verordening geurhinder en veehouderij hanteert de gemeente Asten een achtergrondbelasting tot 

en met 20 ouE/m
3 als aanvaardbaar. Daarmee is voor de planlocatie sprake van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. De voormalige bedrijfswoning bij de veehouderij en de Ruimte-voor-Ruimtewoningen vormen 

geen belemmering voor omliggende bedrijven, omdat de afstand tot de dichtstbijzijnde veehouderij 259 m 

bedraagt (Spechtstraat 5).

Er wordt geconcludeerd dat het aspect geur geen belemmering vormt voor onderhavig plan.
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5.5  Externe veiligheid
Externe veiligheid heeft betrekking op het risico dat een ongeval met gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden, 

waardoor personen die geen directe relatie hebben tot de risicovolle activiteit zouden kunnen komen te 

overlijden. Bij een ruimtelijke besluit voor het toelaten van (beperkt) kwetsbare objecten moet worden 

getoetst aan risiconormen en veiligheidsafstanden. Dit is met name relevant op korte afstand van 

risicobronnen. Indien een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegelaten binnen het invloedsgebied van een 

belangrijke risicobron, moet ook het groepsrisico worden verantwoord. Bovendien is het van belang om af te 

wegen in hoeverre nieuwe risicobronnen binnen een plangebied worden toegestaan. 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of het 

plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van specifieke risicovolle inrichtingen, relevante 

transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of relevante buisleidingen. Toetsingskaders zijn het 

"Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi), het "Besluit externe veiligheid transportroutes" (Bevt) en het 

"Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). Daarnaast zijn in het Vuurwerkbesluit en het 

Activiteitenbesluit milieubeheer veiligheidsafstanden genoemd die rond stationaire risicobronnen, niet 

zijnde een Bevi-inrichting, moeten worden aangehouden. 

De voorgenomen ontwikkeling voorziet niet in activiteiten waarmee sprake is van toevoeging van 

veiligheidsrisico's voor de omgeving. De bestaande bedrijfswoning omgezet naar een burgerwoning en 

transformeert daarmee van een beperkt kwetsbaar object naar een kwetsbaar object. Daarmee is sprake van 

een gewijzigde situatie in het kader van de risicobeoordeling. Aangezien het bestemmingsplan het oprichten 

van een nieuw kwetsbaar object mogelijk maakt, dient te worden getoetst aan de geldende toetsingskaders 

(Bevi, Bevt en Bevb). Om de risicobronnen te inventariseren is de risicokaart beschouwd.

Uitsnede risicokaart met ligging van het plangebied

Risicovolle inrichtingen (Bevi): Uit de risicokaart (www.risicokaart.nl) blijkt dat in het plangebied noch in de 

directe omgeving daarvan sprake is van een plaatsgebonden risicocontour 10-6 of een veiligheidsafstand tot 

een risicovolle inrichting. Verder geldt dat het plangebied buiten het invloedsgebied van Bevi-bedrijven ligt.

Transport gevaarlijke stoffen (Bevt) en leidingen (Bevb): Uit de risicokaart blijkt dat het plangebied buiten het 

invloedsgebied van wegen, spoor en/of buisleidingen ligt. 

Het aspect externe veiligheid vormt derhalve geen belemmering voor de planontwikkeling.
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5.6  Luchtkwaliteit
In het kader van een planologische procedure moet worden aangetoond dat voldaan wordt aan wettelijke 

normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij moet het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg 

van een nieuwe ontwikkeling als ook de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit in beeld worden gebracht.

In hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wmb), zijn de belangrijkste bepalingen inzake 

de luchtkwaliteit opgenomen. Dit hoofdstuk staat ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Het doel van titel 

5.2 Wmb is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van luchtverontreiniging op hun 

gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese regelgeving opgenomen, waaraan 

voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen.

5.6.1  Bijdrage van de ontwikkeling aan de luchtkwaliteit

Indien een project aangeduid kan worden als Niet in betekenende mate (NIBM) vormen de 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een 

bestuursorgaan ex artikel 5.16 Wm. In het besluit NIBM (niet in betekenende mate) wordt gesteld dat een 

project NIBM is wanneer het aannemelijk is dat het een toename van de concentratie veroorzaakt van 

maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel 

PM10 als NO2. In de regeling NIBM is (onder andere) aangegeven dat een plan tot 1.500 woningen niet in 

betekenende mate bijdraagt aan de toename van de concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de lucht. 

Het plan voorziet in de beëindiging van het agrarisch bedrijf gericht op de paardenhouderij. Voor paarden 

zijn geen fijnstofemissiefactoren vastgesteld, maar als gevolg van het plan zal sprake zijn van een afname 

van fijnstofemissie. Daarnaast betreft de voorgenomen ontwikkeling het herbestemmen van een bestaande 

woning tot burgerwoning, hetgeen geen effect heeft op de luchtkwaliteit. De ontwikkeling is aan te merken als 

NIBM en hoeft daarom niet nader te worden getoetst te worden aan de Wet milieubeheer.

5.6.2  De luchtkwaliteit ter plekke van de voorgenomen ontwikkeling

Toetsingskader: Naast het feit dat de bijdrage van de ontwikkeling zelf aan de concentraties PM10 en NO2, 

dient te worden beschouwd of ter plekke van de woning Veghelsedijk sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat. Daarnaast mag de ontwikkeling niet leiden tot een belemmering van de omliggende 

veehouderijen.

In de veehouderijsector is voornamelijk de emissie van fijn stof (PM10) bepalend voor de luchtkwaliteit op de 

omgeving. De wettelijke normen (Wet milieubeheer) voor PM10 zijn: 

Jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 

Maximaal 35 overschrijdingsdagen van 50 µg/m3 

De provincie hanteert in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant een jaargemiddelde 

concentratie van 31,2 µg/m3 als norm. 

Bij PM2,5 zijn de fijnstof deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer. Fijnstof met een diameter kleiner dan 2,5 µm 

(PM2,5) is een deel van fijnstof met een diameter kleiner dan 10 µm (PM10). De concentratie PM2,5 kan nooit 

groter zijn dan de concentratie PM10. De Europese aanpak van PM2,5 richt zich op vermindering van 

concentraties in stedelijke gebieden. Bij veehouderijen is alleen de jaargemiddelde grenswaarde van 25 

µg/m3 van belang. Als de luchtkwaliteit bij een veehouderij aan de PM10 normen voldoet, dan geldt dit ook 

voor de PM2,5 normen. Daarbij ligt de achtergrondconcentratie voor PM2,5 in Nederland ruimschoots onder 

de grenswaarde (Bron: Handreiking fijn stof en veehouderijen 21 september 2015, Infomil).

Naast de wettelijke normen heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gezondheidskundige 

advieswaarden voor fijnstof. Het gaat hier om waarden waarop beleid zich zou moeten richten 

(inspanningsplicht) om schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en/of het milieu te vermijden, te 
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voorkomen of te verminderen. De geadviseerde streefwaarde stelt een jaargemiddelde van 20 µg/m3.

Meijelseweg 33: In het kader van dit bestemmingsplan is een onderzoek geur, fijnstof en endotoxinen 

uitgevoerd. Het onderzoek is toegevoegd als bijlage bij het verzamelplan, waar de voorliggende ontwikkeling 

deel van uitmaakt. De conclusies in het kader van fijnstof voor de locatie Meijelseweg 33 zijn onderstaand 

weergegeven:

Het RIVM berekent jaarlijks de achtergrondbelasting vanuit fijnstof en publiceert deze in de Grootschalige 

Concentratiekaarten Nederland (GCN-kaart). Op deze kaarten is de bijdrage van bestaande veehouderijen 

meegenomen in de achtergrondconcentratie. Deze kaarten volstaan daarmee als indicatie voor het woon- en 

leefklimaat fijnstof, met de noot dat de veehouderijen die met het voorliggend bestemmingsplan worden 

beëindigd wel zijn opgenomen op deze kaart en het uitvoeren van een beoordeling op basis van de GCN-kaart 

daarom een worst-case beoordeling is.

Uit de Grootschalige Concentratiekaart Nederland (GCN-kaart) van het RIVM volgt dat de huidige 

achtergrondconcentratie in 2019 op de locatie Meijelseweg 33 25-26 µg/m3 PM10 bedraagt (bron: 

Grootschalige Concentratiekaart Nederland). Er kan worden geconcludeerd dat de achtergrondconcentratie 

van fijnstof (PM10) ter plaatse van de Meijelseweg 33 onder de wettelijke grenswaarde van 40 µg/m3 voor de 

jaargemiddelde concentratie blijft.

De WHO-advieswaarde van 20 µg/m3 van jaargemiddelde concentratie wordt in de huidige situatie 

overschreden. In het uitgevoerde onderzoek is de cumulatieve fijnstofbelasting afkomstig van veehouderijen 

in de huidige, vergunde situatie en in de beoogde situatie doorgerekend. Op de locatie Meijelseweg 33 is de 

afname in cumulatieve fijnstofbelasting door veehouderijen beperkt tot ongeveer 1 µg/m3. Er blijft in de 

beoogde situatie sprake van een overschrijding van de WHO-advieswaarde van 20 µg/m3, echter in mindere 

mate. Doordat de veehouderij wordt gesaneerd en het een reeds bestaande woning betreft kan ook voor deze 

locatie geconcludeerd worden dat het woon- en leefklimaat aanvaardbaar is.

5.6.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit en 

de luchtkwaliteit ter plaatse voldoet voor het toekennen van een nieuwe woonfunctie. Daarmee vormt het 

aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor het voorliggend plan.

5.7  Gezondheid in relatie tot veehouderijen
De inrichting van de woonomgeving is van invloed op de gezondheid van de inwoners. Aspecten van 

volksgezondheid vormen bij de vaststelling van een bestemmingsplan een mee te wegen belang. In een 

bestemmingsplan kunnen maatregelen worden opgenomen vanwege gezondheidsrisico’s voor omwonenden 

van veehouderijen.

De gebiedsgerichte aanpak leegstand heeft mede als doel de gezondheidsrisico's voor bewoners van het 

buitengebied van Heusden te doen afnemen. Er worden vier veehouderijen beëindigd en er wordt een zwaar 

overbelaste situatie weggenomen. Daarmee vormt de verbetering van de leefomgeving in het kader van 

gezondheid één van de onderliggende pijlers voor dit plan. 

Daarnaast is in het kader van het bestemmingsplan voor elke individuele deellocatie een zorgvuldige 

afweging gemaakt. Om de beoogde bestemmingsplanherziening mogelijk te maken dient te worden 

aangetoond dat ter plekke sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat geen sprake is van 

aantasting van rechten van omliggende veehouderijen. In dit kader is per deellocatie onderzocht wat de 

belasting is van fijnstof en endotoxinen van de omliggende veehouderijen. Hiervoor is één onderzoek 

uitgevoerd, dat als bijlage onderdeel uitmaakt van de toelichting van het bestemmingsplan 'Verzamelplan 

gebiedsgerichte aanpak leegstand'. De resultaten van het onderzoek en de afweging die daarbij gemaakt is, is 

terug te vinden in de toelichting van het verzamelplan.
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De voorgenomen herbestemming leidt niet tot een belemmering voor naastgelegen agrarische bedrijven. 

Daarnaast wordt geconcludeerd dat ter plaatse van de bestaande woning geen sprake is van onevenredige 

gezondheidsrisico's ten gevolge van fijnstof en endotoxinen. Er is sprake van een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat en het aspect fijnstof en endotoxinen vormt geen belemmering voor de beoogde herbestemming en 

omgekeerd ook niet voor de veehouderijen in de omgeving.
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Hoofdstuk 6  Omgevingsaspecten

6.1  Natuur
Voor de planologische procedure dient te worden vastgelegd dat de voorgenomen ontwikkeling past binnen 

de geldende natuurwetgeving. Om in beeld te brengen of de ontwikkeling in strijd is met natuurwetgeving en 

hoe eventuele strijdigheid met de wet voorkomen kan worden, zijn hieronder de beschermde gebieden en 

beschermde soorten beschouwd.

6.1.1  Beschermde gebieden

Er dient aannemelijk te worden gemaakt dat het plan geen negatieve effecten heeft op de 

instandhoudingsdoelstellingen van Europees beschermde Natura2000-gebieden en het Natuurnetwerk 

Brabant (NNB).

Natura 2000:  De bescherming van Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming, die de 

implementatie vormt van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De Natura 2000-gebieden vormen 

samen een Europees netwerk van natuurgebieden. Als ontwikkelingen (mogelijk) leiden tot aantasting van 

natuurwaarden binnen een Natura 2000-gebied, is een vergunning vereist op grond van de Wet 

natuurbescherming (zie artikel 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming).

Op ca. 1,8 kilometer afstand vanaf de projectlocatie ligt het Natura 2000-gebied 'Groote Peel'. Negatieve 

effecten voor licht, geluid en trillingen ten gevolge de ontwikkeling, zijn gezien de ruime afstand, op deze 

Natura 2000-gebieden uit te sluiten. 

Op dit moment is sprake van een paardenhouderij, die wordt beëindigd door deel te nemen aan de 

gebiedsgerichte aanpak leegstand. Het beëindigen van de paardenhouderij leidt tot een afname van de 

milieubelasting op omliggende Natura 2000-gebieden. Voor de nieuwe ontwikkeling, die met dit plan mogelijk 

wordt gemaakt, is beoordeeld of sprake is van effecten op omliggende Natura 2000-gebieden.

Voor alle locaties die als deellocatie onderdeel zijn van het bestemmingsplan 'Verzamelplan gebiedsgerichte 

aanpak leegstand', is een gezamenlijk stikstofonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is bijgevoegd als bijlage 

bij de toelichting van het verzamelplan. Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling niet leidt tot een toename 

in stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Vervolgonderzoek is daarom niet noodzakelijk. 

Negatieve effecten ten gevolge van stikstof op de instandhoudingsdoelen van Natura2000-gebieden kunnen op 

basis van het voorgaande worden uitgesloten, waardoor een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming niet vereist is.

Natuurnetwerk Brabant: De projectlocatie is niet gelegen binnen het Natuurnetwerk Brabant (ca. 240 m 

afstand). Door het realiseren van een woonlocatie in combinatie met de afstand, zullen de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland niet worden aangetast. Negatieve effecten op het 

NNB worden uitgesloten.

6.1.2  Beschermde soorten

Om in beeld te brengen of de ontwikkeling in strijd is met natuurwetgeving en hoe eventuele strijdigheid met 

de wet voorkomen kan worden, is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (rapportnr. 221-HMe33-nw-v1, d.d. 

9 april 2021). Hieronder zijn de conclusies van dit rapport weergegeven. Het rapport is tevens bijgevoegd als 

Bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing.

Op grond van uitgevoerde ecologische inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de plannen op grond 

van de natuurwaarden.
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6.1.3  Conclusie

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat het aspect natuur geen belemmering vormt voor de 

uitvoerbaarheid het planvoornemen.

6.2  Archeologie
In Europees verband is als wettelijk toetsingskader het zogenaamde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. 

Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet 

mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid 

moet het archeologisch belang vanaf het begin worden meegewogen in de besluitvorming.

In de Erfgoedwet is vastgelegd dat Rijk, provincies en gemeenten in ruimtelijke plannen rekening houden met 

het aspect 'archeologie'. De wet beoogt het archeologische erfgoed in hoofdzaak in situ te beschermen.

Om de bescherming op gemeentelijk niveau te borgen heeft de gemeente Asten in het geldend 

bestemmingsplan dubbelbestemmingen opgenomen. Ter plekke van een gedeelte planlocatie is een 

dubbelbestemming opgenomen ter bescherming van eventuele archeologische resten in de bodem. Het betreft 

de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3'. Op basis van de dubbelbestemming geldt een 

onderzoeksplicht voor ingrepen groter dan 2.500 m2 en dieper dan 0,4 m. 

Het voornemen leidt slechts beperkt tot bodemingrepen voor het bouwen en verbouwen van een bijbebouw. 

Met het plan wordt de grenswaarde voor bodemingrepen niet overschreden. Het uitvoeren van een 

archeologisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor onderhavig plan.

6.3  Cultuurhistorie
Per 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden. In een bestemmingsplan dient op grond van het Bro 

artikel 3.1.6 een beschrijving te worden opgenomen hoe met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische 

waarden en in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, rekening is gehouden. Ook de facetten 

historische bouwkunde en historische geografie dienen te worden meegenomen in de belangenafweging. 

Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet formeel beschermde objecten en structuren.

Op de planlocatie is geen sprake van cultuurhistorische elementen. Het plan leidt niet tot een wijziging in de 

(historische) kavelstructuur. Ook in de nabije omgeving zijn geen (Rijks)monumenten die aangetast worden 

door het planvoornemen. Het plan maakt deel uit van de gebiedsgerichte aanpak leegstand, waarbij sprake is 

van een vermindering van landschapsontsierende bebouwing en de (cultuurhistorische) laanstructuur wordt 

versterkt door op gebiedsniveau te investeren in het landschap.

Gelet op vorenstaande geldt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt vooronderhavig plan.

6.4  Verkeer en parkeren
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie en het bepalen van de parkeerbehoefte wordt gebruik gemaakt van 

de normen uit publicatie 381 van het CROW. Op basis van de Nota parkeernormen 2016, gemeente Asten, 

wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde normen voor het buitengebied in een weinig stedelijk gebied.

6.4.1  Verkeer

Het plan voorziet in het beëindigen van de paardenhouderij en het herbestemmen van de agrarische locatie 

tot woonlocatie. Daarmee is sprake van een afname van het aantal verkeersbewegingen. De bestaande inrit 

op de Meijelseweg blijft gehandhaafd. Het planvoornemen leidt niet tot negatieve effecten op de 

verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid.
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6.4.2  Parkeren

Er is geen sprake van een nieuwe functie, die leidt tot een verhoogde parkeerbehoefte. Wel moet voor de 

bestaande woning sprake zijn van voldoende ruimte om op eigen terrein te voorzien in de parkeerbehoefte.

Bij woningen in het buitengebied wordt een relatief hoge parkeernorm gebruikt. Op basis van de Nota 

parkeernormen 2016 van de gemeente Asten is sprake van een parkeerbehoefte van 2,4 parkeerplaatsen per 

woning. Bij het realiseren van drie parkeerplaatsen wordt voldaan aan de parkeernorm. De daadwerkelijke 

parkeerbehoefte is met name afhankelijk van de levensstandaard van de (toekomstige) gebruikers. Aangezien 

het gaat om zeer ruime percelen, is op eigen terrein zonder meer voldoende ruimte om bij de woning 

voldoende parkeerplaatsen te realiseren om aan de normen te kunnen voldoen. Het perceel kan daarbij 

worden voorzien van meerdere parkeerplaatsen op eigen terrein om te kunnen voorzien in eigen 

parkeerbehoefte. De bewoners van de toekomstige woning kunnen naar eigen inzicht parkeerplaatsen 

inrichten, afhankelijk van de behoefte van de betreffende bewoner(s). Uitgaande van het realiseren van 100% 

van de parkeerbehoefte op eigen terrein, wordt voorzien in de parkeerbehoefte en voldoet het plan aan de 

Nota parkeernormen 2016, gemeente Asten.

6.4.3  Conclusie

Uit het bovenstaande kan worden concluderend dat het aspect verkeer en parkeren geen belemmering 

oplevert voor het planvoornemen.

6.5  Leidingen
Door het plangebied lopen geen boven- en/of ondergrondse leidingen. Er is op dat gebied derhalve geen 

sprake van bijbehorende (planologische) beschermingszones en/of belangen van derden op dit punt. Het 

aspect leidingen vormt geen belemmering voor het plan.

6.6  Water
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting van ruimtelijke plannen een 

waterparagraaf worden opgenomen. Hierin wordt beschreven hoe rekening is gehouden met de gevolgen van 

het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De waterparagraaf geeft een beschrijving van de 

beleidsuitgangspunten, waterhuishoudkundige situatie en wateropgaven in het plangebied, (motivatie van) 

meest geschikte oplossingen en ruimtelijke consequenties daarvan.

6.6.1  Beleid

Nationaal Waterplan: Het Nationaal Waterplan (Ministerie V&W, 2009) heeft de status van een structuurvisie 

en is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998. Het plan vervangt alle voorgaande Nota's 

Waterhuishouding. Omdat ook voor de volgende generaties Nederland als veilig en welvarend waterland 

veiliggesteld moet worden, moet nu een antwoord worden gevonden op ontwikkelingen op het gebied van 

klimaat, demografie, economie en een duurzaam waterbeheer.

Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast en droogte en 

het bereiken van een goede waterkwaliteit zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn. Water levert een 

positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van biodiversiteit. Het doel is helder: 

Nederland, een veilige en leefbare delta, nu en in de toekomst. Voor een duurzaam en klimaatbestendig 

watersysteem is het dan ook van belang bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met 

waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is de opstelling van 

een waterparagraaf verplicht gesteld. Rond het plangebied zijn vanuit het nationaal waterplan geen 

specifieke maatregelen met betrekking tot het aspect water gepland.

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021:  Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het 
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beleidsveld water. Op 18 december 2015 is het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) 

vastgesteld. Het betreft een kaderstellende nota die op hoofdlijnen weergeeft wat de beleidsdoelen en 

voorgestelde aanpak zijn. Het PMWP staat voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, 

werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving.

De hoofddoelen uit het beleid zijn:

Gezonde fysieke omgeving: borging goede kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater;

Veilige fysieke omgeving: bescherming tegen wateroverlast van de grote rivieren en de beken;

Streven naar een groene groei, combinatie van duurzame economische ontwikkeling met behoud of 

verbetering van de fysieke leefomgeving; voldoende water van goede kwaliteit voor natuur, landbouw, 

recreatie, drinkwater, industrie en de vrijetijdseconomie.

Waterschap Aa en Maas; Waterbeheerplan 2016-2021: Op 22 december 2015 heeft het waterschap Aa en 

Maas het waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld. In dit waterbeheerplan staan de doelstellingen die het 

waterschap nastreeft en wat het waterschap in de periode 2016-2021 gaat doen om deze doelen te halen. In 

het plan worden de volgende doelstellingen voor water uitgewerkt: 

veilig en bewoonbaar beheergebied; 

voldoende water en robuust watersysteem; 

schoon water;

gezond en natuurlijk water

Keur Waterschap Aa en Maas: Op 26 februari 2015 heeft het waterschap de nieuwe Keur vastgesteld, die op 

1 maart 2015 inwerking is getreden. Deze keur is in samenwerking tussen de waterschappen Aa en Maas, 

Brabantse Delta en De Dommel tot stand gekomen, waardoor nu sprake is van een uniforme Keur.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit en -kwantiteit) binnen het 

plangebied. Voor waterhuishoudkundige ingrepen is de Keur van toepassing. In de Keur staan de geboden en 

verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden 

kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden 

getoetst aan de beleidsregels.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025:  De gemeenteraad heeft op 8 december 2020 conform artikel 4.22 van 

de Wet Milieubeheer het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) gemeente Asten 2021-2025 vastgesteld. Met het 

GRP geeft de gemeente invulling aan een duurzame inzameling en verwerking van afvalwater, hemelwater en 

overtollig grondwater en een duurzaambeheer van het gemeentelijk rioolstelsel. Elke nieuwe ontwikkeling 

dient te worden getoetst aan het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Voor alle uitbreidingslocaties geldt dat de waterberging binnen het plan moet worden gerealiseerd. In het 

bestemmingsplan 'Asten Verzamelplan 2019 - 2' is vastgesteld dat alle regels vanuit het GRP van toepassing 

zijn op het hele grondgebied van de gemeente Asten. Het realiseren van waterberging wordt afgedwongen via 

het bestemmingsplan. De gemeente Asten streeft naar robuuste watersystemen, waarbij het hemelwater bij 

voorkeur bovengronds wordt geïnfiltreerd in de bodem. Indien sprake is van een uitbreiding van het verhard 

oppervlak groter is dan 90 m², dient ook bij verbouw en uitbreiding een waterbergingsvoorziening van 60 mm 

over de toename van het verhard oppervlak te worden aangebracht op eigen terrein, mits technisch haalbaar.

6.6.2  Beschrijving van het watersysteem in de directe omgeving

In de direct omgeving van het plangebied zijn twee B-watergangen aanwezig, die worden beheerd door het 

waterschap. De watergangen grenzen ten oosten en noordwesten aan het plangebied. De agrarische percelen 

in de directe omgeving zijn langs de randen voorzien van greppels, die niet op de legger van het waterschap 

zijn opgenomen. De grondwaterstand in het gebied ligt relatief laag, waardoor het meeste hemelwater direct 

infiltreert in de bodem.

Ter plekke van de Meijelseweg 33 bestaat de bodem uit veldpodzolgronden (Hn21) en is sprake van 
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grondwatertrap VI. De gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) ligt op ca. 80 cm onder het maaiveld en 

dat betekent dat hemelwater goed kan infiltreren in de bodem (bron: kaartbank.brabant.nl). De locatie ligt ca. 

26,8 m boven N.A.P. (bron: ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer).

Uitsnede legger oppervlaktewateren Waterschap Aa en Maas met ligging planlocatie

6.6.3  Beschrijving huidige en toekomstige situatie

In de huidige situatie is sprake van een agrarisch bedrijf met in totaal:

een bouwvlak van ca. 7.900 m2 voorzien van: 

1. twee agrarische opstallen van ca. 930 m2;

2. een bedrijfswoning.

In de nieuwe situatie is sprake van een woonbestemming met in totaal:

een woonbestemming van 5.185 m2 voorzien van:

1. een burgerwoning (door herbestemming van de bedrijfswoning);

2. bijgebouwen en overkappingen van in totaal ca. 385 m2;

6.6.4  Gevolgen van het plan voor de waterhuishouding

Het plan voorziet in een planologische functiewijziging, waarin het agrarisch gebruik van het plangebied 

wordt beëindigd en een woonbestemming wordt toegekend. Er worden in de toekomstige situatie minder 

bebouwingsmogelijkheden toegekend, aangezien nagenoeg het volledige plangebied momenteel bestaat uit 

een agrarisch bouwvlak. Een gedeelte van het perceel wordt bestemd als agrarisch zonder bouwvlak, 

waardoor de mogelijkheden voor het aanbrengen van nieuwe verhardingen afneemt.

Grondwater: het plan heeft geen gevolgen voor het grondwater.

Oppervlaktewater: Er wordt geen bebouwing opgericht binnen de beschermingszone van een (primaire) 

watergang en er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. Het plan heeft geen gevolgen voor 

het oppervlaktewater.

Hemelwater: Er is geen sprake van een toename aan verhard oppervlak. Daarmee is geen sprake van een 

 

 Meijelseweg 33, Heusden 37



   

waterbergingsopgave. Met het plan wordt bedrijfsbebouwing gesloopt waarbij een gedeelte wordt herbouwd. 

Per saldo is er sprake van een afname van het bebouwd oppervlak. Door het verkleinen van het bouwvlak 

neemt de mogelijkheid om oppervlakteverharding aan te brengen af. Hierdoor zijn geen negatieve effecten ten 

aanzien van de waterhuishouding te verwachten. Het betreft een hydrologisch neutrale ontwikkeling, waarbij 

hemelwater binnen de planlocatie kan worden geïnfiltreerd. Wel dient het hemelwater op basis van het GRP te 

worden afgekoppeld en te worden verwerkt op eigen terrein. Daarvoor is sprake van een 

waterbergingsvereiste van 0,06 m3 per m2 nieuwe oppervlakteverharding. Binnen de toe te kennen 

woonbestemming is hiervoor voldoende ruimte.

Vuilwater: De planlocatie ligt buiten het stedelijk gebied. De gemeentelijke taak beperkt zich hier tot de zorg 

voor het inzamelen van huishoudelijk afvalwater. De gemeente heeft besloten al het huishoudelijk afvalwater 

in het buitengebied in te zamelen en heeft daarvoor in het buitengebied drukriolering aangelegd. Het 

afvalwater wordt op doelmatige wijze afgevoerd via de riolering. Het water wordt opgevangen en via de 

bestaande rioolpersleiding afgevoerd. Voor de bestaande woning Meijelseweg 33 blijft dit onveranderd.

6.6.5  Digitale watertoets en conclusie

Voor het voorliggend plan is een watertoets uitgevoerd. De watertoets is bedoeld om ruimtelijke plannen meer 

waterbestendig te maken, waarbij wateraspecten vroegtijdig en expliciet worden meegenomen in ruimtelijke 

plannen en bij locatiekeuzen.

De watertoets voor dit plan heeft plaatsgevonden via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl). De 

rapportage is als Bijlage 3 opgenomen bij deze ruimtelijke onderbouwing. Het waterschapsbelang is 

voldoende geborgd.

Realisatie van het planvoornemen leidt niet tot negatieve effecten op de aspecten met betrekking tot de 

waterhuishouding. Het aspect water vormt daarom geen belemmering voor het voorgenomen initiatief.
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Hoofdstuk 7  Planologische afweging

Het voorliggend planvoornemen voorziet in het hergebruik van een (voormalige) veehouderijlocatie als 

woonlocatie. De planontwikkeling maakt als onderdeel uit van een gebiedsgerichte aanpak van de gemeente 

Asten om enerzijds leegstand te voorkomen en anderzijds het leefmilieu in het buitengebied te verbeteren. 

Daarbij worden nieuwe functies gezocht voor locaties in het buitengebied en worden onderling de 

gebruiksfuncties op elkaar afgestemd. Deze ruimtelijke onderbouwing vormt de afweging voor één van de 

deellocaties van de gebiedsgerichte aanpak leegstand. 

In deze ruimtelijke onderbouwing is de aanvaardbaarheid van één van de puzzelstukken van de 

gebiedsgerichte aanpak afgewogen aan de hand van de geldende beleidskaders van verschillende 

overheidslagen en de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Daarbij dient in overweging  te worden 

genomen, dat de locatie onderdeel uitmaakt van een gebiedsplan om een kwaliteitsslag te behalen in het 

buitengebied ten zuidoosten van de kern Heusden. 

Tegen de realisatie van het plan bestaat vanuit ruimtelijk en stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaar, 

aangezien aan de volgende uitgangspunten c.q. randvoorwaarden wordt voldaan: 

het plan vormt als deellocatie een van de puzzelstukken van het gebiedsplan om in het buitengebied ten 

zuidoosten van de kern Heusden leegstand tegen te gaan en het leefmilieu in het buitengebied te 

verbeteren;

het voornemen is niet strijdig met het Rijks- en provinciaal beleid; 

het plan past binnen het gemeentelijke beleid;

door de realisatie van het plan treden er geen conflicterende belangen op ten aanzien van bedrijven en 

woningen in de omgeving;

de milieuaspecten milieuzonering, bodem, geluid, geur, externe veiligheid, luchtkwaliteit en gezondheid 

vormen geen beletsel voor de realisatie van het plan;

de omgevingsaspecten, zoals natuur, archoelogische en cultuurhistorische waarden, verkeer en parkeren, 

leidingen en de waterhuishouding vormen geen beletsel voor de realisatie van het plan.

Op grond van vorenstaande overwegingen kan worden geconcludeerd dat het voorgenomen plan niet 

bezwaarlijk is.      
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Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 

Archimil BV. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals gedeponeerd bij 

de Kamer van Koophandel te Eindhoven, onder nummer 17159750. 
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II 

SAMENVATTING 

 

Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen 

verwijzen wij naar de ‘Circulaire Bodemsanering 2013’ en het ‘Besluit bodemkwaliteit’. Op een terrein 

aan de Meijelseweg 33 te Asten-Heusden is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals 

voorgeschreven in de Nederlandse norm NEN 5740. 

 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:  

Gemeente Asten 

Adres Meijelseweg 33 te Asten-Heusden 

Kadastraal Sectie: P Nr: 1342 (ged) 

Coördinaten X: 182,365 Y: 376,296 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 5185 m2 

 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het vooronderzoek van de onderzoekslocatie 

en de directe omgeving. Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens is de bovengrond van 

de locatie als heterogeen verdacht beschouwd. Op één plaats heeft in het verleden een bovengrondse 

tank voor de opslag van olie gelegen. 

 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat in het verleden een erfverharding van zinkassen 

aanwezig zal zijn geweest. Deze zal, gezien het ontbreken van visuele verontreinigingen, op een zeker 

moment zijn verwijderd. Op meerdere plaatsen blijkt de bodemlaag onder de verharding sterk 

verontreinigd te zijn met zware metalen, op andere plaatsen is schoon ophoogzand aanwezig. Het gehalte 

zink en koper in het mengmonster van het onverharde deel is substantieel (doch geen overschrijding 

interventiewaarde). Niet uitgesloten kan worden dat in één of meerdere van de afzonderlijke monsters 

alsnog de interventiewaarde wordt overschreden. Een gelijksoortige verontreiniging is in de humeuze 

ondergrond aangetroffen. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank zijn in grond en grondwater 

geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen met minerale olie of vluchtige aromaten. Het 

grondwater is licht verontreinigd met barium. 

 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat de aangetroffen verontreinigingen, die aan zinkassen kunnen 

worden gerelateerd, geen actuele risico’s en daarmee spoedeisendheid van sanering tot gevolg zullen 

hebben.   

 

Aangezien het actuele gebruik niet wijzigt en geen graafwerkzaamheden zijn voorzien, achten wij een 

vervolgonderzoek in dit stadium niet noodzakelijk. Wanneer ter plaatse van de verontreinigde delen van 

het perceel op een zeker moment graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, dan dient hier een nader 

onderzoek uitgevoerd te worden en zullen de werkzaamheden als sanering moeten worden uitgevoerd.  

 

Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt 

dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit.  
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1. INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

 

In verband met voorgenomen ontwikkelingen aan de Meijelseweg 33 te Asten-Heusden is door 

Pouderoyen B.V. schriftelijk opdracht verleend om een verkennend bodemonderzoek op bovengenoemde 

locatie uit te voeren. 

 

Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de grond en het 

freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische verklaring kan dit 

onderzoek dienen als bewijs voor de kwaliteit van de ontvangende bodem (Regeling bodemkwaliteit 

artikel 4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 [2] conform de BRL2000 met bijhorende protocollen 

van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters en het 

grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke opgenomen zijn in het NEN-pakket of op 

eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en 

interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [8]. 

 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

 

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de 

daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en 

uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader 

van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen 

worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen 

gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6. 

 

Contactpersonen voor de opdrachtgever waren de heren H. Arts en  ir. M. Barendse. 
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Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
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2. VOORONDERZOEK 

 

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform 

NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende 

percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het 

doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het 

bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente, 

houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie 

heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de 

bodemopbouw, de geohydrologische situatie en financieel-juridische aspecten. 

 

Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief 

bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde) 

informatiebronnen en de verkregen informatie.  

 

Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de 

onderzoekshypothese voor het verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten 

van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek. 

 

2.1. Geografische gegevens 

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht: 

 

Gemeente Asten 

Adres Meijelseweg 33 te Asten-Heusden 

Kadastraal Sectie: P Nr: 1342 (ged) 

Coördinaten X: 182,365 Y: 376,296 

Oppervlakte onderzoekslocatie Circa 5185 m2 

 

Op de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van 

voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere 

milieuregelgeving. 

 

2.2. Huidig en voormalig bodemgebruik 

Op 27 november 2020 is door de heer V. Burgers van ons bureau een locatiebezoek uitgevoerd. Het 

terrein is in gebruik als woonhuis met siertuin en bijgebouwen. De verharding bestaat uit klinkers, asfalt 

en beton. Voor zover bekend bij de opdrachtgever hebben hier geen zinkassen gelegen maar de 

verhardingen waren reeds aanwezig bij aankoop. Noordelijk op het perceel staat een stal die nog is 

voorzien van asbestdak, deze is voorzien van een regengoot met afwatering. 

Het onderzoeksterrein is voor zover bekend niet opgehoogd met bodemvreemde materialen zoals puin, 

sintels of gebroken asfalt.  
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Bekend is dat op de onderzoekslocatie op één plaats een tank op de bodem heeft gelegen. Er zijn verder 

geen gegevens bekend omtrent eventuele verdere activiteiten of calamiteiten op de onderzoekslocatie 

welke geleid kunnen hebben tot een bodemverontreiniging.  

 

Uit de historische kaarten (bron: http://www.topotijdreis.nl) blijkt dat de locatie sinds de eerste helft van 

de vorige eeuw bebouwd is geweest en dat er diverse malen sloopwerkzaamheden hebben plaats-

gevonden. Het heeft er de schijn van dat de noordelijk gelegen weg in het verleden over het perceel lag 

en dat deze later naar het noordoosten verschoven is.  

 

 
Kaart circa 1922           kaart circa 1948 

 
Kaart circa 1976           kaart circa 1996 
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2.2.1. Milieuvergunningen 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en in de directe nabijheid zijn in het verleden diverse vergunningen 

verleend, meldingen ingediend en/of controles uitgevoerd. Relevante zaken zijn onderstaand vermeld. 

 

vergunningstekening hinderwet 1974 : 1 x bg diesel, diverse asbestdaken 

 

vergunning 14 mei 1974 verleend 

melding 22 januari 1988 kennisgeving Hinderwet mestbassin 

ontvangstbevestiging 15 november 1997 melding Besluit Melkveehouderijen 

2.3. Bodemonderzoeken 

In het archief van de gemeente Asten noch in het eigen archief 

van Archimil zijn gegevens bekend van reeds uitgevoerde 

bodemonderzoeken op deze locatie zelf. Ten westen van de 

locatie is wel een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door 

Milon (rapport 20266, d.d. 17 juli 2000). In de bovengrond is 

een licht verhoogd gehalte zink aangetroffen, de ondergrond 

was niet verontreinigd. Het grondwater was zeer licht 

verontreinigd met cadmium en chroom. 
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2.4. Toekomstig gebruik 

Ter plaatse van en in de directe nabijheid van het onderzoeksterrein zal in de nabije toekomst een 

herontwikkeling plaatsvinden.  

 

2.5. Bodemopbouw en (geo-)hydrologie 

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 26,9 m + N.A.P. De opbouw van de 

ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A. 

 

Figuur A: opbouw ondergrond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1,6 m-mv. De stromingsrichting van het freatische 

grondwater is vermoedelijk noordwestelijk gericht. De stromingsrichting van het grondwater in het 

eerste watervoerende pakket is globaal noordwestelijk gericht. Voorgenoemde geohydrologische 

gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6]. 

 

2.5.1. Algehele bodemkwaliteit 

De gemeente Asten maakt geen gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en bodem-

beheerplan waarin diffuus verhoogde achtergrondgehalten aan verontreiniging zijn vastgelegd.  

 

De gemeente Asten maakt wel gebruik van een goedgekeurde bodemfunctieklassenkaart. Hierin heeft de 

locatie de functie Landbouw/natuur toegekend gekregen. De kwaliteit van vrijkomende grond van 

onverdachte locaties voldoet gemiddeld genomen aan de Achtergrondwaarden. 

 

Van de regio zuidoost Brabant, noord- en midden Limburg is bekend dat er zich verhoogde 

achtergrondwaarden aan zware metalen in het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds toe te 

schrijven aan uitloging uit deze verhardingen van zinkassen en depositie van zware metalen door het 

productieproces van deze zinkassen in de fabriek in Budel-Dorplein (diffuse verontreinigingen). Wanneer 

dit het geval is op een locatie zal de stof zink overheersen bij de verontreinigingen.  

  

 Formatie van Boxtel Zwak siltig fijn tot matig grof zand 

 Formatie van Beegden Zandige leem tot grind, uitkomst van Maasafzettingen 

 Formatie van Sterksel Grof zand en grind 

 Formatie van Stramproy Uiteenlopende korrelgroottes, met plaatselijke leem, grind en kleilagen 
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Een andere bron van verontreiniging met zware metalen in het grondwater zijn de chemische processen 

die optreden wanneer anaeroob grondwater opkwelt. Doordat in de bodem ijzerhoudende lagen aanwezig 

zijn kunnen zware metalen in oplossing gaan en in het grondwater terechtkomen. Over het algemeen zijn 

arseen en nikkel overheersende componenten wanneer deze situatie zich voordoet. 

 

2.5.2. PFAS 

In het rapport “Aanwezigheid PFAS in Nederland Deelrapport B Verdachte locaties”  2 is een overzicht 

opgenomen van potentiële risico-locaties voor het voorkomen van PFAS-verbindingen. Voor de locatie 

van herkomst is geen sprake van een bronlocatie. Opgemerkt wordt dat op basis van recente gegevens 

de bovengrond van een groot deel van Nederland mogelijk in lichte mate verontreinigd is met PFAS-

verbindingen1 en dat uitspoeling naar de ondergrond kan plaatsvinden. Door het ministerie is een tijdelijk 

handelingskader PFAS opgesteld (versie 2 juli 2020) voor hergebruik van PFAS houdende grond en 

baggerspecie, waarbij een achtergrondwaarde van 1,9 µg/kgds (PFOA) danwel 1,4 µg/kgds (overige 

PFAS) is vastgesteld 3.  

 

De gezamenlijke omgevingsdiensten in Brabant maken gebruik van een Bodemkwaliteitskaart voor PFAS 

(d.d. 28 oktober 2020) 4. Aangezien de berekende P80 waarden lager zijn dan de landelijke maximale 

toepassingswaarden voor Landbouw/ Natuur, hebben de samenwerkende omgevingsdiensten ervoor 

gekozen om aan te sluiten bij de normen uit het geactualiseerde Tijdelijk Handelingskader van 2 juli 

2020.  

 
1 https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/grond-bagger/handelingskader-pfas/tijdelijk/ 
2 https://www.expertisecentrumpfas.nl/images/Handelingskader/DDT219-1-18-008.228-rapd-Voorkomen_PFAS_in_Nederland_-

_deelrapport_B_Verdachte_locaties_-_definitief.pdf 
3 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/07/03/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-

handelingskader/bijlage-geactualiseerd-tijdelijk-handelingskader.pdf  
4 http://bodemloket.odbn.nl/images/20201028_0462683.100_bodemkwaliteitskaart_pfas_noord-brabant_def_rev0.0-

gecomprimeerd.pdf  

 

2.6. Conclusie vooronderzoek 

Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen 

vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. 

 

Op basis van historie van de onderzoekslocatie kan deze vooralsnog als heterogeen verdacht worden 

beschouwd voor een breed scala aan stoffen. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank dient de 

bodem als plaatselijk verdacht te worden beschouwd. Op basis van de historische informatie is er 

vooralsnog geen aanleiding om een overschrijding van de normen uit het Tijdelijke handelingskader voor 

PFAS te verwachten. In bijlage 3 is een tekening van de geografische afbakening van de 

onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek opgenomen. 
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3. OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 

3.1. Opzet bodemonderzoek 

Op basis van de hypotheses (heterogeen verdacht danwel plaatselijk verdacht) zoals beschreven in 

hoofdstuk 2 wordt in NEN5740 de volgende onderzoeksopzet voorgeschreven: 

* 15 boringen tot 50 cm-mv, 3 boringen tot 200 cm-mv en één peilbuis  

* Eén additionele boring bij de voormalige tank (de peilbuis wordt hier ook geplaatst) 

* Hiervoor zijn een aantal asfalt- en/of betonboringen nodig (achterterrein) 

* Vier grond(meng)monsters worden onderzocht op de componenten uit het standaardpakket grond 

* Eén grond(meng)monster van de meest verdachte bodemlaag wordt onderzocht op het gehalte aan 

minerale olie en vluchtige aromaten 

* Eén grondwatermonster wordt onderzocht op de componenten uit het standaardpakket grondwater 

 

Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden tot de freatische 

grondwaterspiegel representatieve monsters genomen. De boringen worden gelijkmatig over de te 

onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. In bijlage 3 is een situatieschets 

opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de peilbuizen zijn aangegeven. 

 

3.2. Analysepakketten 

De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:  

 

Grond: standaardpakket grond: 

Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale Olie (GC) (C10 - C40), PAK (10 VROM), PCB (7) 

 

Grondwater: standaardpakket grondwater: 

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCl (11), Vinylchloride, 1,1 

Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan, Bromoform 

 

Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden worden meerdere mengmonsters onderzocht op 

het gehalte aan lutum en organisch stof. 

 

3.3. Uitvoering bodemonderzoek 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Stichting 

Infra Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestaan uit: 

1. het uitvoeren van een globale locatie-inspectie; 

2. het verrichten van de boringen; 

3. het plaatsen van de peilbuis; 

4. het bemonsteren van de grond en het grondwater; 

5. visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters. 
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De grondboringen worden voor zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12 cm. Er wordt voor zover 

mogelijk geen werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater 

schoongemaakt.  

 

Voor het plaatsen van de peilbuis wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische 

grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt 

omgeven door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-

geperforeerde gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat wordt afgedicht met 

een laag zwelklei van ca. 50 cm.  

 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters worden uitgevoerd door een AS3000 

geaccrediteerd laboratorium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en 

analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Stichting Infra 

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. 

  



16 augustus 2021   

rapportnummer: C3276R012.008.R1/BBO  

 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

10 

4. WIJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE 

 

 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering 

2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden 

voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.  

 

In onderstaand overzicht worden deze toegelicht: 

- de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens 

de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet 

worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen 

die de bodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen; 

- de interventiewaarde (I) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft 

voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven 

deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of 

sanering urgent is; 

- de tussenwaarde (T = [S + I] / 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde. 

Boven deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals 

bodemtype, een nader onderzoek gewenst. 

 

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het lutum en het organische stofgehalte van 

de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem 

(lutum= 25% en humus= 10%) zijn vastgesteld. 

 

Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 

- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde; 

- licht verontreinigd  concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk  

     aan de tussenwaarde; 

- matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan 

  de interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde. 

 

Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen 

zijn in de Regeling Uniforme Saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-

M) en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene terug-

saneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1 oktober 

2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (MWW) en 

maximale waarden voor industrie (MWI) uit het besluit bodemkwaliteit. 

 

Voor asbest is alleen een interventiewaarde vastgesteld, er is geen achtergrondwaarde vastgesteld. De 

interventiewaarde voor vaste bodem ligt op 100 mg/kgds (concentratie serpentijn plus 10 x concentratie 

amfibool). De interventiewaarde is gelijk aan de hergebruikswaarde voor asbest in puin. 
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5. RESULTATEN 

5.1. Veldwerk grond 

Op 22 december 2020 is het veldwerk grotendeels uitgevoerd door SIKB 2001 erkend monsternemer J. 

Timmermans van Archimil BV, daarbij geassisteerd door de heer R. Verhees. Bij geen van de monsters is 

destijds een verdachte en/ of afwijkende geur waargenomen. Door een storing bij de opdrachtverlening 

aan het laboratorium zijn de monsters verloren gegaan en zijn de boringen op 25 februari 2021 (tot 

maximaal 2,5 m-mv) herplaatst (nummers eindigend op …a). Voor een beschrijving van de opgeboorde 

grond ter plaatse wordt verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). 

 

In de bovengrond zijn plaatselijk (boringen 101A, 103A, 114 en 115) sporen tot matige bijmengingen 

met puin of baksteen aangetroffen. Bij de boringen 112 en 113 is onder de verharding (visueel schoon) 

geel zand aangetroffen tot 65 cm-mv, ook bij boringen 101A, 102A, 103A, 108A en 114 is een 

zandlaag aangetroffen, deze is hier echter substantieel dunner.  

 

Deze sporadisch en verspreid over het terrein aangetroffen bijmengingen met puin behoeven ons inziens 

en in lijn met paragraaf E.3.1 lid a van de NEN 5707, niet als asbestverdacht te worden beschouwd. 

Zintuiglijk zijn geen bijmengingen met asbest aangetroffen in of op de bodem. Een onderzoek conform 

NEN5707 lijkt op basis hiervan dan ook niet noodzakelijk. 

 

5.2. Veldwerk grondwater 

Peilbuis 101 is op 22 december 2020 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 25 februari 2021 

nogmaals voorgepompt en vervolgens bemonsterd door de heer J. Timmermans (erkend monsternemer 

SIKB 2002 van ons kantoor). De in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan 

vermeld in het volgende overzicht: 

 

Peilbuis 

nr. 

Filterstelling 

(m-mv) 

Datum Gw-stand 

(m-mv) 

pH Ec 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(FTU) 

Opmerkingen 

101 2,70 - 3,70 25-02-2021 1,47 6,45 400 17,17 geen 

Wanneer een watermonster troebel is (> 10 FTU), dus losgespoelde gronddeeltjes bevat, is er een kans dat er gronddeeltjes 

worden geanalyseerd in plaats van het grondwater. (An)organische stoffen (die zich hebben gehecht aan de gronddeeltjes) kunnen 

daardoor de analyseresultaten beïnvloeden.  

 

5.3. Analyseresultaten 

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven 

in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5. 

 

5.3.1. Grondmengmonsters 

Van de grondmonsters zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen vijf mengmonsters samengesteld 

welke zijn onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond. Gezien de bijmengingen 

met puin is ervoor gekozen om het mengmonster van de bovengrond bij de voormalige tank eveneens te 

laten onderzoeken op de componenten uit het standaardpakket. 
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Mengmonster Monsters (cm-mv) Analyseresultaat Opmerkingen 

1 (achterzijde) 1 

baksteenhoudend 

114 (25-75) + 115 (21-70) Zn (1200), Cu (150) >I 

Pb, Ni, min olie > MWW 

Cd > AW 

Sterk ver. 

2 (oprit) 103 (20-70) + 108 (15-65) Zn (360) > I 

Cd, Cu, Pb > MWW 

Sterk ver. 

3 (onverhard) 2 104 (20-60) + 105 (0-50) + 106 (0-50) + 

107 (0-50) + 109 (0-50) + 110 (0-50) + 

111 (0-50) + 116 (0-50) 

Zn (210), Cu (81) > MWW 

Min olie (120) > MWW 

Cd, Pb > AW 

 

4 (humeuze 

ondergrond) 

104 (50-100) + 104 (100-150) +  

105 (50-70) + 106 (50-100) 

Zn (260), Cu (40) > MWW 

Cd, Pb > AW 

 

5 (bij tank) 101 (20-60) + 102 (20-70) Zn (440) > I 

Cu (43), Min olie (63) > MWW 

Cd, Pb > AW 

Sterk ver. 

 

Uit bovenstaande resultaten kan worden geconcludeerd dat in het verleden een erfverharding van 

zinkassen aanwezig zal zijn geweest. Deze zal, gezien het ontbreken van visuele verontreinigingen, op 

een zeker moment zijn verwijderd. Op meerdere plaatsen blijkt de bodemlaag onder de verharding sterk 

verontreinigd te zijn met zware metalen. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank bleek de 

meest verdachte bodemlaag zeer licht verontreinigd te zijn met minerale olie (1,1x AW). 

 

Op verschillende plaatsen is de representatieve kwaliteit van de humeuze bodem onder de verharding 

bepaald door het samenstellen van mengmonsters. Weliswaar zijn de gebruikte boringen zintuiglijk niet 

geheel gelijkwaardig (qua bijmengingen) maar dit vormt zo een representatief beeld van de verschillende 

delen van het terrein. 

 
1 Door een onachtzaamheid is het mengmonster van de bovengrond van boring 114 en 115 in eerste 

instantie alleen op minerale olie en aromaten onderzocht. Aanvullend is het mengmonster alsnog 

onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond. Aangezien de meest vluchtige 

componenten (oa. minerale olie 1,1x AW) en droge stof gehalte reeds waren onderzocht heeft de 

overschrijding van de conserveringstermijn geen significant effect gehad op de onderzoeksresultaten. 

 
2 In afwijking van de strategie heterogeen verdacht zijn, op basis de verwachting, het gelijke terrein-

gebruik en de gelijke zintuiglijke waarnemingen, meer dan de voorgeschreven vier monsters in 

mengmonster 3 opgenomen. Gelet op de terreingebruik en zintuiglijke waarnemingen zal deze afwijking 

geen negatief danwel positief effect hebben op de onderzoeksresultaten. 

 

De aangetoonde sterke verontreinigingen liggen onder de verhardingen van klinkers, asfalt en/of beton. 

Opgemerkt wordt dat het gehalte zink en koper in het mengmonster van het onverharde deel dermate 

hoog is (doch geen overschrijding interventiewaarde, gehalte zink en koper resp. ±0,6x en 0,76x I-

waarde) dat niet uitgesloten kan worden dat in één of meerdere van de afzonderlijke grondmonsters 

alsnog de interventiewaarde wordt overschreden. Een gelijksoortige verontreiniging is in de humeuze 

ondergrond aangetroffen (gehalte zink ± 0,62x I-waarde).  
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De aangetroffen verontreinigingen, die aan zinkassen kunnen worden gerelateerd, zullen geen actuele 

risico’s en daarmee spoedeisendheid van sanering tot gevolg hebben. Aangezien het actuele gebruik niet 

wijzigt en geen graafwerkzaamheden zijn voorzien, achten wij een vervolgonderzoek in dit stadium niet 

noodzakelijk.  

 

Wanneer ter plaatse van de verontreinigde delen van het perceel op een zeker moment graafwerkzaam-

heden gaan plaatsvinden, dan dient hier een nader onderzoek uitgevoerd te worden en zullen de 

graafwerkzaamheden als sanering moeten worden uitgevoerd.  

 

Aangezien de bijgebouwen in de jaren ’50 zijn opgericht op landbouwgrond zal onder de bebouwing geen 

sprake zijn van een bodemverontreiniging.  

 

 
Foto locatiebezoek – d.d. 27 november 2020 

 

5.3.2. Grondwatermonsters 

Het grondwater is onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grondwater. In 

onderstaande tabel zijn de getoetste resultaten weergegeven. 

 

Peilbuis Datum Filtertraject (m-mv) Analyseresultaat 

101 25-2-2021 2,70 - 3,70 Barium > Streefwaarde 

 

De lichte verhogingen met barium kan worden beschouwd als een diffuus verhoogde gehalte. Gelet op 

het diffuse karakter en de beperkte overschrijding van de streefwaarde achten wij een nader onderzoek 

of het treffen van sanerende maatregelen niet noodzakelijk. 

 

  



16 augustus 2021   

rapportnummer: C3276R012.008.R1/BBO  

 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

14 

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Meijelseweg 33 te Asten-Heusden. Het 

doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te verkrijgen 

van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 

1. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat in het verleden een erfverharding van 

zinkassen aanwezig zal zijn geweest. Deze zal, gezien het ontbreken van visuele 

verontreinigingen, op een zeker moment zijn verwijderd. 

2. Op meerdere plaatsen blijkt de bodemlaag onder de verharding sterk verontreinigd te zijn met 

zware metalen, op andere plaatsen is direct onder de verhardingen schoon ophoogzand 

aanwezig. Het gehalte zink en koper in het mengmonster van het onverharde deel is 

substantieel (doch geen overschrijding interventiewaarde). Niet uitgesloten kan worden dat 

in één of meerdere van de afzonderlijke monsters alsnog de interventiewaarde wordt 

overschreden. Een gelijksoortige verontreiniging is in de humeuze ondergrond aangetroffen. 

3. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse tank zijn in grond en grondwater geen 

noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen met minerale olie of vluchtige aromaten. 

4. Het grondwater is licht verontreinigd met barium. 

5. De hypothese verdachte locatie kan, voor de bodem ter plaatse van de voormalige 

bovengrondse tank, worden verworpen op basis van de onderzoeksresultaten. 

6. De hypothese heterogeen verdachte locatie kan, voor de bovengrond, worden aangenomen 

op basis van de onderzoeksresultaten. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op: 

 

1. De aangetroffen verontreinigingen, die aan zinkassen kunnen worden gerelateerd, zullen geen 

actuele risico’s en daarmee spoedeisendheid van sanering tot gevolg hebben.  

2. Aangezien het actuele gebruik niet wijzigt en geen graafwerkzaamheden zijn voorzien, achten 

wij een vervolgonderzoek in dit stadium niet noodzakelijk. 

3. Wanneer ter plaatse van de verontreinigde delen van het perceel op een zeker moment 

graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden, dan dient hier een nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en zullen de werkzaamheden als sanering moeten worden uitgevoerd. 

4. Aangezien direct contact met het grondwater niet te verwachten is blijft het risico uit 

oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiëne beperkt.  

5. Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden 

hergebruikt dan dient bepaald te worden wat de kwaliteit is in het kader van het besluit 

bodemkwaliteit. 
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TABELLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archimil BV voert zijn bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit. Elk 

bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale 

bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht. Het is dus mogelijk dat plaatselijk 

afwijkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet 

met dit onderzoek naar voren zijn gekomen. 

Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldigheid: na monstername kan 

immers een nieuwe verontreiniging geïntroduceerd zijn, terwijl een mobiele verontreiniging zich misschien 

verplaatst. 

Archimil BV acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 

welke aard dan ook. 



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

3276R012

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

25-02-2021

2021035475

04-03-2021

05-03-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3,3

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 86,3 86,3

% (m/m) ds 3,3 3,3

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds 49 161,6 20 920

mg/kg ds 0,74 1,178 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds 3,9 11,89 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 150 283,9 Nooit toepasbaar 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0486 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 19 49,63 Industrie 4 35 100 100

mg/kg ds 190 284,8 Industrie 10 50 210 530 530

mg/kg ds 1200 2579 Nooit toepasbaar 20 140 200 720 720

mg/kg ds <3,0 6,364

mg/kg ds <5,0 10,61

mg/kg ds <5,0 10,61

mg/kg ds 12 36,36

mg/kg ds 13 39,39

mg/kg ds <6,0 12,73

mg/kg ds <35 74,24 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds <0,0010 0,0021

mg/kg ds 0,0049 0,0148 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,31 0,31

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds 0,16 0,16

mg/kg ds 0,064 0,064

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds 0,096 0,096

mg/kg ds 1,1 1,117 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11905778

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

114 (25-75) 115 (21-70)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

3276R012

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

25-02-2021

2021030577

25-02-2021

01-03-2021

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,2

2

Uitgevoerd

% (m/m) 83,8 83,8

% (m/m) ds 4,2 4,2

% (m/m) ds 96

% (m/m) ds 2 2

mg/kg ds <3,0 5

mg/kg ds <5,0 8,333

mg/kg ds <5,0 8,333

mg/kg ds 14 33,33

mg/kg ds 29 69,05

mg/kg ds 7,7 18,33

mg/kg ds 56 133,3 <=AW 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <20 54,25 20 920

mg/kg ds 0,47 0,7347 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7,383 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 28 53,85 Wonen 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0494 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 5,8 16,92 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 36 54,45 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 360 809 Nooit toepasbaar 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0049 0,0116 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds 0,059 0,059

mg/kg ds 0,072 0,072

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,51 0,511 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11889010

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

103a(1) 108a(1)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Metalen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

3276R012

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

25-02-2021

2021030577

25-02-2021

01-03-2021

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

5

3,5

Uitgevoerd

% (m/m) 81,1 81,1

% (m/m) ds 5 5

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 3,5 3,5

mg/kg ds <3,0 4,2

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds <5,0 7

mg/kg ds 68 136

mg/kg ds 41 82

mg/kg ds 11 22

mg/kg ds 120 240 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds 23 75,05 20 920

mg/kg ds 0,45 0,6671 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 6,342 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 81 145,1 Industrie 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0479 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 4,9 12,7 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 57 82,82 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 210 432,4 Industrie 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0012 0,0024

mg/kg ds 0,0013 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,006 0,012 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds 0,077 0,077

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds 0,062 0,062

mg/kg ds 0,61 0,605 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11889011

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

104a(1) 105a(1) 106a(1) 107a(1) 109a(1) 110a(1) 111(1) 116(1)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Metalen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

3276R012

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

25-02-2021

2021030577

25-02-2021

01-03-2021

Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

4,8

8,1

Uitgevoerd

% (m/m) 78,3 78,3

% (m/m) ds 4,8 4,8

% (m/m) ds 95

% (m/m) ds 8,1 8,1

mg/kg ds <3,0 4,375

mg/kg ds <5,0 7,292

mg/kg ds <5,0 7,292

mg/kg ds <11 16,04

mg/kg ds 6,1 12,71

mg/kg ds <6,0 8,75

mg/kg ds <35 51,04 <=AW 35 190 190 500 5000

mg/kg ds 21 46,17 20 920

mg/kg ds 0,45 0,6336 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 4,428 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 40 63,32 Industrie 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0448 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 4,3 8,315 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 38 51,35 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 260 446,6 Industrie 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds <0,0010 0,0014

mg/kg ds 0,0049 0,0102 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

4 11889012

Klasse industrie

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

RG Eis

IW

104a(2) 104a(3) 105a(2) 106a(2)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Metalen

Barium (Ba)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

3276R012

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

25-02-2021

2021030577

25-02-2021

01-03-2021

Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW

3

2,1

Uitgevoerd

% (m/m) 86,9 86,9

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 97

% (m/m) ds 2,1 2,1

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds 14 46,67

mg/kg ds 35 116,7

mg/kg ds 9,5 31,67

mg/kg ds 63 210 Industrie 35 190 190 500 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <20 53,58 20 920

mg/kg ds 0,48 0,7888 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13

mg/kg ds <3,0 7,303 <=AW 3 15 35 190 190

mg/kg ds 43 85,71 Industrie 5 40 54 190 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190

mg/kg ds 4,9 14,17 <=AW 4 35 100 100

mg/kg ds 68 104,9 Wonen 10 50 210 530 530

mg/kg ds 440 1013 Nooit toepasbaar 20 140 200 720 720

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds <0,0010 0,0023

mg/kg ds 0,0049 0,0163 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,074 0,074

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,093 0,093

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,078 0,078

mg/kg ds 0,058 0,058

mg/kg ds 0,068 0,068

mg/kg ds 0,79 0,796 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40

Nr. Analytico-nr Monster

5 11889013

Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

RG Eis

IW

Legenda

101a(1) 102a(1)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Metalen

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



3276R012

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

25-02-2021

Jan Timmermans

2021030561

25-02-2021

01-03-2021

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 71 71 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 3,2 3,2 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 2,6 2,6 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 28 28 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11888931

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

101(101-1-1)

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16 augustus 2021   

rapportnummer:C3276R012.008.R1/BBO  

 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

BIJLAGEN 

  



16 augustus 2021   

rapportnummer:C3276R012.008.R1/BBO  

 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archimil BV OPDRACHTGEVER: 

C3276R012.008.R1/BBO 

Pouderoyen B.V. 

bijlage 1 

overzichtstekening 

 WERK: 

Verkennend bodemonderzoek aan de 

Meijelseweg 33  Asten-Heusden 

Bron: 

GoogleMaps 
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bijlage 2 

vooronderzoek 

Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek (standaard) 

 

Instantie 

 

Informatiebron Informatie 

 

Opdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaartjes) X 

Kadastrale kaarten en nummers X 

Hinderwetvergunningen en 

milieuvergunningen 

- 

Eigen bodemrapporten - 

Foto’s terrein/gebouwen X 

Technische tekeningen/kaarten - 

Specifieke bedrijfsarchieven X 

Informatie voormalig/huidig/toekomstig 

gebruik. 

X 

Opdrachtnemer (ingenieursbureau) Terreinbezoek/inspectie X 

Foto’s terrein/gebouwen  

Bevoegd gezag Wbb 

(gemeente/provincie) 

GLOBIS/GIS-databestand X 

Wbb-bodemrapportenarchief X 

Provincie Archief grondwatervergunningen - 

Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) X 

Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten X 

Hinderwetvergunningen en 

milieuvergunningen 

X 

Aanvullende eisen standaard stoffen- 

pakket 

X 

Informatie van milieu-ambtenaren X 

Archief ondergrondse tanks X 

Gemeentelijke diensten Archief bestemmingsplannen - 

Bouwarchief X 

Geo/Civieltechnisch archief - 

Fotoarchief - 

Gemeentearchief Oude luchtfoto’s en andere foto’s X 

Topografische kaarten X 

Zaken/verpondingsregisters - 

Oude adres- en telefoonboeken - 

Historische publicaties X 

Kadaster Kadastrale kaarten en nummers. X 

KLIC-melding - 

Topografische dienst Stereoscopische luchtfoto’s - 

Andere luchtfoto’s X 

Water-/Zuiveringsschap Technische archieven - 

TNO Geodatabestand (DINO) - 

Geohydrologische archieven X 



16 augustus 2021   

rapportnummer:C3276R012.008.R1/BBO  

 

 

Archimil BV    Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

 

 

 

                            bijlage 3    

locatie en boringen 

  



grondboring

boring tot 2 m-mv

peilbuis

kleiner dan AW

groter dan AW

groter dan MWW

groter dan I-waarde

Locatie-tekening

500

Project: VBO Meijelseweg 33 Asten-Heusden
Projectnummer: C3276R012
Tekening: Werktekening
Datum: 4 maart 2021
Formaat : A4
Schaal: 1:
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bijlage 4 

boorstaten 

 

 

 

 

  



Projectcode: 3276R012

GWS: 220

Datum: 22-12-2020

Boring: 101

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor-8

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

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruin, Edelmanboor

-60

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

-160

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

-250

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijs, Zuigerboor
handmatig

-370

GWS: 145

Datum: 25-2-2021

Boring: 101a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor-8

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

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend,
antropogeen, geen olie-water
reactie, bruin, Edelmanboor

-60

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

-160

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

-210

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijs, Zuigerboor
handmatig

-250

GWS: 145

Datum: 25-2-2021

Boring: 102a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor-8

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

-20

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

-70

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

-170

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

-220

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijs, Zuigerboor
handmatig-250

GWS: 145

Datum: 25-2-2021

Boring: 103a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

klinker0

Edelmanboor-8

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

-20

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, antropogeen,
geen olie-water reactie, bruin,
Edelmanboor

-70

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

-170

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen
olie-water reactie, grijs, Zuigerboor
handmatig

-250



Projectcode: 3276R012

GWS: 140

Datum: 25-2-2021

Boring: 104a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, zwak roesthoudend, bruin,
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig roesthoudend, bruin,
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, matig roesthoudend,
antropogeen, bruin, Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

-190

GWS: 140

Datum: 25-2-2021

Boring: 105a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruin, Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

-200

GWS: 140

Datum: 25-2-2021

Boring: 106a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruingeel, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

-200

Datum: 25-2-2021

Boring: 107a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruin, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 108a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

klinker0

Edelmanboor-8

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel,
Edelmanboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruin, Edelmanboor

-65

Datum: 25-2-2021

Boring: 109a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruin, Edelmanboor

-50



Projectcode: 3276R012

Datum: 25-2-2021

Boring: 110a

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruin, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 111

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 25-2-2021

Boring: 112

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

gras0

Volledig beton ongebroken,
Kernboor

-15

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

-65

Datum: 25-2-2021

Boring: 113

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

gras0

Volledig asfalt, Kernboor
-5

Volledig beton ongebroken,
Kernboor

-13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

-65

Datum: 25-2-2021

Boring: 114

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50 1

gras0

Volledig beton ongebroken,
Kernboor

-13

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgeel, Edelmanboor

-25

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sporen baksteen,
donkerbruin, Edelmanboor-75

Datum: 25-2-2021

Boring: 115

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50
21

gras0

Volledig asfalt, Kernboor
-6

Volledig beton ongebroken,
Kernboor

-21

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig baksteenhoudend,
zwak puinhoudend, donker
geelbruin, Edelmanboor

-70

Datum: 25-2-2021

Boring: 116

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

-50

Datum: 22-12-2020

Boring: 117

Maaiveldhoogte: maaiveld
0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, bruingeel, Edelmanboor

-100



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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T.a.v. Bas Van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN

Datum: 01-Mar-2021

Archimil B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Feb-2021

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

3276R012
2021030577/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

1 2 3 4 5

1/2

3276R012

Analysecertificaat

01-Mar-2021/14:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Feb-2021

2021030577/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Mar-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.8% (m/m) 83.8 81.1 78.3 86.9Droge stof

S % (m/m) ds 4.2 5.0 4.8 3.0Organische stof

% (m/m) ds 96 95 95 97Gloeirest

S % (m/m) ds 2.0 3.5 8.1 2.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds <20 23 21 <20Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.47 0.45 0.45 0.48Cadmium (Cd)

S mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds 28 81 40 43Koper (Cu)

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 5.8 4.9 4.3 4.9Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 36 57 38 68Lood (Pb)

S mg/kg ds 360 210 260 440Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.050mg/kg dsBenzeen

S <0.050mg/kg dsTolueen

S <0.050mg/kg dsEthylbenzeen

S <0.050mg/kg dso-Xyleen

S <0.050mg/kg dsm,p-Xyleen

S
1)

0.070mg/kg dsXylenen (som) (factor 0,7)

<0.25mg/kg dsBTEX (som)

S <0.010mg/kg dsNaftaleen

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

6.9mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

1

2

3

4

5

114(1) 115(21)

103a(1) 108a(1)

104a(1) 105a(1) 106a(1) 107a(1) 109a(1) 110a(1) 111(1) 116(1)

104a(2) 104a(3) 105a(2) 106a(2)

101a(1) 102a(1) 11889013

11889012

11889011

11889010

11889009

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

1 2 3 4 5

2/2

3276R012

Analysecertificaat

01-Mar-2021/14:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Feb-2021

2021030577/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Mar-2021

A,B,C,D

16mg/kg ds 14 68 <11 14Minerale olie (C21-C30)

12mg/kg ds 29 41 6.1 35Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds 7.7 11 <6.0 9.5Minerale olie (C35-C40)

S
2)2)2)

41mg/kg ds 56 120 <35 63Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S
3)

mg/kg ds <0.0010 0.0012 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 0.0013 <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0060 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.074Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds 0.11 0.15 <0.050 0.21Fluorantheen

S mg/kg ds 0.059 0.058 <0.050 0.093Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds 0.072 0.077 <0.050 0.11Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds 0.060 0.060 <0.050 0.078Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 0.058 <0.050 0.058Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 0.062 <0.050 0.068Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

mg/kg ds 0.51 0.61 0.35 0.79PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

114(1) 115(21)

103a(1) 108a(1)

104a(1) 105a(1) 106a(1) 107a(1) 109a(1) 110a(1) 111(1) 116(1)

104a(2) 104a(3) 105a(2) 106a(2)

101a(1) 102a(1) 11889013

11889012

11889011

11889010

11889009

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021030577/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11889009 114(1) 115(21)

1150538525224 21 21  70 25-Feb-2021

1140538525215 1 25  75 25-Feb-2021

 11889010 103a(1) 108a(1)

103a0538525229 1 20  70 25-Feb-2021

108a0538525361 1 15  65 25-Feb-2021

 11889011 104a(1) 105a(1) 106a(1) 107a(1) 109a(1) 110a(1) 11 1(1) 116(1)

107a0538525359 1 0  50 25-Feb-2021

109a0538701749 1 0  50 25-Feb-2021

110a0538525358 1 0  50 25-Feb-2021

106a0538525434 1 0  50 25-Feb-2021

105a0538525226 1 0  50 25-Feb-2021

104a0538701751 1 0  50 25-Feb-2021

1160538525362 1 0  50 25-Feb-2021

1110538701754 1 0  50 25-Feb-2021

 11889012 104a(2) 104a(3) 105a(2) 106a(2)

106a0538525799 2 50  100 25-Feb-2021

105a0538525815 2 50  70 25-Feb-2021

104a0538525197 2 50  100 25-Feb-2021

104a0538525228 3 100  140 25-Feb-2021

 11889013 101a(1) 102a(1)

101a0538525357 1 20  60 25-Feb-2021

102a0538525227 1 20  70 25-Feb-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021030577/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

Humusachtige verbindingen aangetoond.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021030577/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Xylenen som AS/AP

pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2021030577/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Monsterhouder voor vluchtige stoffen ongeschikt en/of mengmonster uit 

ongeschikte monsterhouder genomen.

11889009

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11889009
Certificate no.: 2021030577
Sample description.: 114(1) 115(21)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11889010
Certificate no.: 2021030577
Sample description.: 103a(1) 108a(1)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11889011
Certificate no.: 2021030577
Sample description.: 104a(1) 105a(1) 106a(1) 107a(1) 109a(1) 110a(1) 11
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11889013
Certificate no.: 2021030577
Sample description.: 101a(1) 102a(1)
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T.a.v. Bas Van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN

Datum: 05-Mar-2021

NETHERLANDS

Archimil B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-Mar-2021

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

3276R012
2021035475/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

1

1/2

3276R012

Analysecertificaat

05-Mar-2021/14:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Mar-2021

2021035475/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 05-Mar-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 86.3% (m/m)Droge stof

S 3.3% (m/m) dsOrganische stof

96% (m/m) dsGloeirest

S 3.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 49mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.74mg/kg dsCadmium (Cd)

S 3.9mg/kg dsKobalt (Co)

S 150mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 19mg/kg dsNikkel (Ni)

S 190mg/kg dsLood (Pb)

S 1200mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

12mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

13mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 114 (25-75) 115 (21-70) 11905778

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

1

2/2

3276R012

Analysecertificaat

05-Mar-2021/14:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

04-Mar-2021

2021035475/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 05-Mar-2021

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.10mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.31mg/kg dsFluorantheen

S 0.14mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.16mg/kg dsChryseen

S 0.064mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.10mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.077mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.096mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 1.1mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 114 (25-75) 115 (21-70) 11905778

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021035475/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11905778 114 (25-75) 115 (21-70)

1150538525224 21 21  70 25-Feb-2021

1140538525215 1 25  75 25-Feb-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021035475/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021035475/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2021035475/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11905778

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. Bas Van den Bosch
Postbus 136
5720 AC  ASTEN

Datum: 01-Mar-2021

Archimil B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Feb-2021

VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

3276R012
2021030561/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

1

Jan Timmermans

1/2

3276R012

Analysecertificaat

01-Mar-2021/12:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Feb-2021

2021030561/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Mar-2021

A,B,C

Metalen

S 71µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 3.2µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.6µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 28µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 101(101-1-1) 11888931

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)



VBO Meijelseweg 33, Asten-Heusden

1

Jan Timmermans

2/2

3276R012

Analysecertificaat

01-Mar-2021/12:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

25-Feb-2021

2021030561/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 01-Mar-2021

A,B,C

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 101(101-1-1) 11888931

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010
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Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)
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Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11888931 101(101-1-1)

1010680484322 1 250  350 25-Feb-2021

1010680482572 2 250  350 25-Feb-2021

1010800927881 3 250  350 25-Feb-2021
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021030561/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.
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Meijelseweg 33, Heusden M&A Omgeving BV

1. Inleiding

Op 26 maart 2021 is door de heer T. Wijnen aan M&A Omgeving BV opdracht
verleend tot het uitvoeren van een quick scan flora en fauna voor de sloop van
een stal op een perceel aan de Meijelseweg 33 te Heusden.

Door de gemeente Asten is de eis gesteld dat in verband met de sloopmelding
op de locatie, wordt aangetoond dat er geen negatieve consequenties gelden
voor de natuurwaarden in het gebied.

De onderzoekslocatie is gesitueerd in het buitengebied ten zuidoosten van de
bebouwde kom van Heusden. Na de sloop krijgt het perceel een woonbestem-
ming.

Dit natuurwaardenonderzoek beschrijft of het voornemen van de sloop conse-
quenties kunnen hebben voor de in het gebied aanwezige beschermde flora en
fauna en met name voor jaarrond beschermde soorten.

De luchtfoto van de locatie is weergegeven in bijlage 1.
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2. Inventarisatie flora en fauna

2.1 Algemeen

In dit onderzoek zijn de huidige natuurwaarden onderzocht middels actuele
literatuurgegevens. Hiervoor kan op een drietal manieren informatie worden
verkregen:
1. Literatuuronderzoek door gegevens op te vragen bij het Natuurhistorisch

Genootschappen, de provincie, SOVON, Vlinderstichting, RAVON,
FLORON, VZZ en EIS.

2. Literatuuronderzoek middels het nemen van contact met plaatselijke
natuur- en milieu instanties als IVN-afdelingen, vogelwachten, kringen
van het Natuurhistorisch Genootschap etc.

3. Aanvullende hierop, het uitvoeren van een veldonderzoek.

In onderhavige situatie zijn in eerste instantie stappen 1 en 3 uitgevoerd. Het
opnemen met plaatselijke natuurverenigingen was ons inziens in dit geval niet
noodzakelijk, daar de inventarisatie voldoende duidelijke gegevens opleverde.

Algemeen doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de aanwezige
flora en fauna. Daarbij is de nadruk gelegd op beschermde, bedreigde en
schaarse soorten en soorten die specifieke milieuomstandigheden indiceren.

2



Meijelseweg 33, Heusden M&A Omgeving BV

2.2 Literatuuronderzoek

Bij het literatuuronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd;
1. Het Natuurloket (SOVON, De Vlinderstichting, RAVON, EIS Neder-

land, FLORON, VZZ, BLWG, NMV)
2. Ministerie EZ; Vogel- en Habitatrichtlijngebieden
3. Natuurnetwerk Nederland (natuurbeheerplan Provincie Limburg en

Actieplan bedreigde soorten van Peel en Maas en Meerlo-Wanssum)
4. Wet natuurbescherming (van kracht per 1-1-2017)

Vervolgens is gekeken naar de status van de waarnemingen binnen de Wet
natuurbescherming (Wnb), Commissie van Bern en de Nederlandse Rode Lijst.
Voor deze en een aantal extra soorten geldt het “Nee, tenzij” principe als deze
soorten in het plangebied voorkomen en bij ingrepen die het leefgebied aantas-
ten.

Indien beschermde vogel- en/of zoogdiersoorten voorkomen, gelden binnen de
Wet natuurbescherming bij de aanleg van een nieuwe functie in een gebied de
voorwaarden van hoofdstuk 3. Hierin wordt voor soorten volgens de Habitat-
richtlijn en Vogelrichtlijn het verbod om dieren te doden en verwonden, te
verontrusten en de nesten, holen of andere voortplantings- of vaste verblijf-
plaatsen van deze dieren te verstoren, te beschadigen of weg te nemen.

Dit betekent voor permanente nest- en/of verblijfplaatsen van beschermde
soorten dat altijd een ontheffing van de Wnb aangevraagd dient te worden bij
Gedeputeerde Staten. Binnen het broedseizoen wordt geen ontheffing verleend
voor de verstoring hiervan. 

Voor beschermde soorten die alleen in het broedseizoen op de locatie nestelen
en/of verblijven, betekent dit dat geen bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd in deze periode. Over het algemeen betreft deze periode het
voorjaar en begin van de zomer, globaal van 15 maart tot 15 juli. Indien binnen
deze periode bouw- en / of sloopwerkzaamheden worden verricht, dan moet een
ontheffing in het kader van de Wnb bij Gedeputeerde Staten worden aan-
gevraagd.
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2.3 Natuurnetwerk Nederland

Natuurnetwerk Nederland (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een
netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Planten en dieren kunnen
zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. Op plekken waar gaten
in het netwerk zitten, legt de provincie nieuwe natuur aan. 

In de omgeving van de slooplocatie zijn geen ecologische verbindingszones 
gesitueerd. Op een afstand van ongeveer 275 meter ten noordoosten zijn
percelen van het Natuurnetwerk Brabant gesitueerd.

De gronden van de onderzoekslocatie zijn niet aangewezen als gewenste
nieuwe natuur of te verwerven percelen in het kader van natuurbeheer.

De afstanden tot de beschermde natuurgebieden zijn voldoende groot, om te
kunnen stellen dat de invloed van de sloopactiviteiten niet relevant is voor
genoemde gebieden.
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2.4 Vleermuissoorten

De meest voorkomende soorten in Nederland volgens de ‘Verspreidingsatlas
vleermuizen’, maar ook in het betreffende gebied, zijn de Bruine Grootoor-
vleermuis, de Gewone Dwergvleermuis en de Ruige Dwergvleermuis. Verder
komen in de regio de Laatvlieger, Rosse Vleermuis en Baardvleermuis veel-
vuldig voor in de bebouwde omgeving.

          Gewone Dwergvleermuis                             Bruine Grootoorvleermuis

De vleermuissoorten hebben een divers leefgebied (bossen, begroeide land-
schappen, nabij open water etc.). Vleermuizen hebben hun habitat (winter-,
kraam-, zomer- en paar-verblijfplaatsen) vaak in bebouwing, bomen of opgaan-
de gewassen.

Foerageergebieden en vlieg-/migratieroutes zijn afhankelijk van landschappelij-
ke kenmerken zoals water, lijnvormige landschapselementen (kust, dijken,
duinen, rivierdalen en waterpartijen) en kleinschalige groenelementen (parken,
kleine bossen).
Mogelijke verblijfplaatsen van de zoogdieren zijn gebouwen, bomen, grotten, 
groeves, kelders, bruggen, tunnels of andere objecten met ruimte.
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2.5 Veldonderzoek door M&A

Op 30 maart 2021 is een veldonderzoek uitgevoerd op de onderzoekslocatie,
door W.A. van Aerle. De heer van Aerle heeft deskundigheid op het gebied van
flora en fauna en in het bijzonder in inheemse zoogdieren en broedvogels.

De buitentemperatuur bedroeg op 30 maart 2021 ongeveer 15 °C, luchtvochtig-
heid 40% en 5/8 bewolkingsgraad. Er was geen neerslag.

Tijdens het veldbezoek is gekeken naar flora en fauna. Daarbij is rondom de te
slopen stallen rastermatig het gebied verkend. De milieuhinder (geluid, geur,
luchtkwaliteit, licht etc.), door de sloop van de stal op het perceel aan de
Meijelseweg 33 te Heusden, zal reeds op een afstand van 100 meter minimaal
zijn.
Eventuele natuurwaarden op grotere afstand zullen geen enkele invloed meer
ondervinden van de werkzaamheden.

Tijdens het veldonderzoek zijn een aantal inheemse soorten (Ekster, Roodborst, 
Spreeuw, Merel, Koolmees, Houtduif,  Konijn, Mol) waargenomen. Tijdens het
veldonderzoek in de dagperiode zijn geen verblijfplaatsen / nesten van jaarrond
beschermde soorten zoals bijvoorbeeld Huismussen of Gierzwaluwen waarge-
nomen.

De stallen zijn onderzocht op eventuele nesten / verblijfplaatsen van vogels en
vleermuizen. Hierbij is niets aangetroffen. Bij de inventarisatie is ook speciale
aandacht besteed aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten, zoals
uitwerpselen en achtergelaten nestmateriaal.
Kieren en gaten in de muren van de stal en de aansluiting op het dak zijn met
behulp van een camera (Novascope) geïnspecteerd. Hierbij is gelet op aanwe-
zigheid van soorten, nesten en sporen van broedvogels en vleermuizen. Hierbij
zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van fauna.

Er is geen veldbezoek in de avondperiode uitgevoerd, omdat de buitentempera-
tuur lager was dan 10 °C. Met deze temperaturen vlioegen geen vleermuizen
uit.
Andere hulpmiddelen, zoals een mistnetonderzoek of boomcamera zijn even-
min toegepast omdat met onderhavig onderzoek reeds voldoende informatie is
verkregen.
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2.6 Informatie door het KNNV

Bij het KNNV te Zeist, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging,
een vereniging voor veldbiologie, is navraag gedaan over informatie met
betrekking tot natuurdata over de locatie Meijelseweg 33 in Heusden.

Uit dit telefonisch contact is duidelijk geworden dat de vereniging van de
omgeving geen nadere natuurinformatie heeft.

2.7 Resultaten literatuuronderzoek

2.7.1  Vogel- en Habitatrichtlijngebieden

Via het ministerie van EZ zijn de Vogel- en Habitatrichtlijnkaarten beschouwd
en hieruit kan worden geconcludeerd dat op ongeveer 1,8 km ten zuidoosten
van de locatie het Vogel- en Habitatrichtlijn-gebied ‘Groote Peel’ is gesitueerd.

De ontwikkelingen op het perceel hebben gezien de afstand tot de gebieden
geen invloed op beschermde natuurgebieden. Het uiteindelijk saneren van de
stal op de locatie heeft zelfs een positieve invloed op het Natura 2000 gebied,
vanwege het wegvallen van de stikstofdepositie.

2.8. Potentiële natuursoorten en relatie met ontwikkeling

De fysieke ontwikkeling ter plaatse betreft de sloop van een stal en de realisatie
van de woonbestemming op het perceel. Het aantal verkeersontwikkelingen zal
door de werkzaamheden uiteindelijk afnemen. De emissie van geluid, geur of
stof zal door de nieuwe ontwikkeling ruimschoots binnen de te stellen norme-
ring blijven.
Per natuursoort zal worden aangegeven wat de invloed van de ontwikkeling is
op de mogelijk voorkomende natuursoorten zal zijn.

Flora
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten planten aangetroffen. Er
is dus geen invloed van de ontwikkeling hierop.
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Vogels
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied ge-
schikt is als onderdeel van het foerageergebied. Er is weinig begroeiing
aanwezig op het perceel, zodat broedplaatsen op het perceel schaars zijn.
Er zijn tijdens het veldonderzoek een aantal inheemse soorten waargenomen.

Er zijn in de stal geen broed- / verblijfplaatsen aanwezig. Omdat bij de inventa-
risatie geen schaarse of bedreigde soorten zijn waargenomen, is het niet
waarschijnlijk dat verstoring optreedt bij de werkzaamheden.

In de nieuwe situatie zullen, door de sloop van de bebouwing, meer foerageer-
mogelijkheden ontstaan, zodat er netto een positief effect wordt bewerkstelligd
door de plannen voor fauna. Ook in de omgeving blijven ruimschoots voldoen-
de mogelijkheden over, zodat de invloed op de vogels buiten het broedseizoen
te verwaarlozen is.

Zoogdieren
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied ge-
schikt is voor een aantal grondgebonden zoogdieren (o.a. Konijn en Mol).
Tijdens het veldbezoek zijn echter geen sporen aangetroffen van beschermde
zoogdieren.

Rondom het plangebied zijn geen sporen of mogelijk verblijfplaatsen
aangetroffen van vleermuizen. De stal is hierop degelijk onderzocht. Het is wel
mogelijk dat het gebied wordt gebruikt als foerageergebied.
De werkzaamheden tijdens de sloop zullen dus geen verstoring betekenen van
eventueel vleermuizen. Ook hiervoor geldt dat er voldoende mogelijkheden in
de directe omgeving resteren, zodat de invloed van de ontwikkeling op ge-
noemde soorten als klein beschouwd kan worden.

Reptielen en amfibieën
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat de omgeving van de stal niet
geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel reptielen als amfibieën.
Voor reptielen die op droge gronden habiteren is het perceel en omgeving
minder geschikt, vanwege het feit dat de aangrenzende wei- en akkerlanden in
het gebied met enige regelmaat worden bewerkt.
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Bij de vijver op het perceel zijn wel amfibieoorwaarde hiervoor is de aanwezig-
heid van water in de onmiddellijke nabijheid en dat is hier niet het geval.

Vlinders en libellen
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksperceel zelf
minder geschikt is als onderdeel van het leefgebied van zowel vlinders als
libellen, vanwege het ontbreken van waadplanten op het perceel. In de omge-
ving van het onderzoeksgebied is wel een juiste biotoop voor vlinders en
libellen aanwezig. Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd.

Mieren en kevers of overige ongewervelden
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat het onderzoeksgebied niet
geschikt is voor beschermde soorten kevers, omdat er geen geschikte biotopen
aanwezig zijn. Voor het voorkomen van beschermde soorten mieren is de
aanwezigheid van open naaldbossen een voorwaarde.
Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten geconstateerd. Ook hier geldt dat de
ontwikkeling op het perceel geen invloed heeft op de aanwezigheid van mieren,
kevers of overige ongewervelden in het gebied.

Vissen
Uit de bevindingen van het veldbezoek blijkt dat in de omgeving van het
onderzoeksgebied geen vissen kunnen voorkomen, omdat er geen water in de
directe nabijheid aanwezig is. De vijver op het perceel is geen geschikte habitat
voor beschermde soorten.
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3. Conclusie

Door het literatuuronderzoek van de inventarisatie is aangetoond dat het
mogelijk is dat in het gebied beschermde flora of fauna (voornamelijk vleer-
muizen, broed- en wintervogels) voor kunnen komen (zie inventarisatie
Natuurloket).
In de nabijheid van het perceel zijn tijdens het veldbezoek in maart 2021 echter
geen waarnemingen gedaan van schaarse soorten. Ook rondom het perceel zijn
bij de inventarisaties geen waarnemingen gedaan van beschermde soorten.
Hierbij is met name gecontroleerd op jaarrond beschermde soorten (waaronder
Huismussen, Gierzwaluwen en vleermuisssoorten).

Het veldonderzoek, uitgevoerd in de dagperiode op 30 maart 2021, is binnen
het broedvogelseizoen uitgevoerd. Desondanks is er speciale aandacht besteed
aan andere kenmerken van broedende vogelsoorten. Onder andere uitwerpselen
van broedvogelsoorten en hun kuikens, achtergebleven nestmaterialen, vraat-
sporen en uitwerpselen zijn kenmerken waarop speciaal is gelet. Het veldonder-
zoek kan daarom als vrij uitvoerig worden beschouwd.

Bij de inventarisatie is ook aandacht besteed aan verblijfplaatsen van vleermui-
zen en nestkasten en -mogelijkheden in het gebied. Bij de inventarisatie van de
vleermuizen is extra aandacht besteed aan mestsporen, keutels en vraatsporen.
De kieren en openingen in de stallen zijn onderzocht met een camera (Novasco-
pe) en hierbij zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor verblijfplaatsen van
fauna.

De afstanden tot de ecologische verbindingszones en waardevolle natuurgebie-
den zijn voldoende groot om te kunnen stellen dat de ontwikkelingen in het
plangebied een positieve invloed zullen hebben op deze gebieden.

Door de sloop van de stal wordt het karakter van het gebied positief beïnvloed.
Het open karakter in de omgeving wordt versterkt door de sloop van de
bebouwing. Er verdwijnen geen verblijfs- of broedmogelijkheden.
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Bij de werkzaamheden dient niettemin aandacht te worden besteed aan eventue-
le verstoring van natuurwaarden in het algemeen. Door extra zorg hieraan de
besteden tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden, wordt vermeden dat de
dieren hiervan teveel hinder zullen ondervinden.

Op grond van deze inventarisatie gelden er geen belemmeringen voor de
plannen op grond van de natuurwaarden.
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Bijlage 1 : Situatietekening en luchtfoto
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Bijlage 2 : Foto’s locatie en omgeving
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Bijlage 3 : Natuurnetwerk provincie Noord-Brabant





   

Bijlage 3  Digitale watertoets
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datum 10-12-2020
dossiercode    20201210-38-25024

Bedankt voor het invullen van de Digitale Watertoets!

Uit de door u ingevoerde gegevens blijkt dat de verhardingstoename en/of -afkoppeling maximaal 2.000 m2 is en het plangebied buiten de
ruimtelijk begrensde waterbelangen valt. Onze verwachting is dat wij daarom geen of weinig inhoudelijke opmerkingen zullen hebben.

Wel verzoeken wij u alvast om bij de bouw af te zien van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen. Hiermee worden bijvoorbeeld zink en
koper in daken, gevels, goten en leidingen bedoeld.

Hoewel het waterbelang in dit project klein lijkt ontvangen wij toch graag het voorontwerpplan. U kunt contact met ons opnemen via
watertoets@aaenmaas.nl Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen of opmerkingen.

Met vriendelijke groet,
Team Planadvies van Waterschap Aa en Maas

Let op!
De Digitale Watertoets is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke waterbelangen mogelijk spelen in het plangebied. Vandaar dat dit
automatisch gegenereerde toetsresultaat niet gezien kan worden als vervanging van het watertoetsproces of vrijstelling van een eventuele
vergunnings- of meldingsplicht op basis van de Keur. Voor meer informatie m.b.t het vergunningverleningsproces kunt u contact opnemen
met ons Waterwetloket via 073 615 83 33 of info@aaenmaas.nl

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze applicatie aan te bieden. Aan het beschikbaar gestelde
kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van
schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl



datum 10-12-2020
dossiercode    20201210-38-25024

Samenvatting ingevoerde gegevens

Persoonlijke gegevens aanvrager
Projectnaam: Meijelseweg 33
Naam aanvrager: Martijn Barendse
Organisatie: Pouderoyen Tonnaer
Straat/Postbus: St. Stevenskerkhof
Huisnummer: 2
Postcode: 6511 VZ
Plaats: Nijmegen
Telefoon: 0243224579
E-mail: 0243224579

Contactpersoon gemeente
Naam gemeente: Asten
Contactpersoon: Marlie Rooijakkers
Telefoon: 0493 671 212
E-mail: m.rooijakkers-thijssen@asten.nl

Kaartmateriaal
Heeft het ingetekende plangebied kaartmateriaal geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Asten

Vragen
Houdt het plan uitsluitend een interne functieverandering voor een gebouw in? Hierbij is ook geen sprake van een verhardingstoename en/of
afkoppeling van hemelwater?
nee

Is er sprake van een directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater?
nee

Vervolgvragen
Omvat het plan een verhardingstoename of een afkoppeling van hemelwater(oppervlak) waarbij het oppervlak 2000 m2 of meer bedraagt?
nee

Betreft het de bouw van minimaal 100 woningen en/of de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein?
nee

Is er sprake van een grondwateronttrekking (inclusief drainage)?
nee

Aanvullende vragen
Hoe wordt in het plan het hemelwater verwerkt?



1. Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geïnfiltreerd
ja

2. Via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater
3. Via een gemengd stelsel

Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken?
nee

Ligging plangebied

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze applicatie aan te bieden. Aan het beschikbaar gestelde
kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van
schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

www.dewatertoets.nl
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