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ROB gemeente Montferland 
 
Project: Bouwplan Klein Herenbrink, Zuider Markweg 34 Beek 
 

 
1.  Inleiding 
 
1.1   Aanleiding en Doel 
 
De familie Klein Herenbrink heeft het planvoornemen tot sloop en herbouw van een 
woning op een gewijzigde locatie op het perceel Zuider Markweg 34 te Beek.  
 
Ten behoeve van dit bouwplan is overleg gevoerd met de gemeente. Het doel is de 
verplaatsing van de bouwlocatie en herbouw van een bestaande, te slopen woning. 
Hiervoor moet het perceel worden heringedeeld en herbestemd.  
 
De bouwlocatie valt in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente 
Montferland. Dit bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheden voor herbouw van 
de woning op de bedoelde locatie op het perceel maar het initiatief past wel binnen de 
wijzigingsbevoegdheden van het College van Burgemeester en Wethouders. Op basis van 
de wijzigingsbevoegdheid is daarom een planologische procedure voor inpassing 
mogelijk.  
Het plan voor de realisatie van de woning (hierna: “bouwplan Zuider Markweg”) is 
voorgelegd aan de gemeente Montferland en deze heeft in principe ingestemd met de 
inpassing in het bestemmingsplan onder voorbehoud van een te voeren planologische 
procedure. Dit zal plaatsvinden in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan 
buitengebied en op basis van de wijzigingsbevoegdheid.  
Ten behoeve van deze planologische procedure dient een goede Ruimtelijke 
Onderbouwing te worden gemaakt. Aan Planburo Oosterink, adviseurs voor Ruimtelijke 
Inrichting en Beheer uit Gaanderen is door de projectleider dhr. Van Vugt van het 
bouwkundig tekenbureau opdracht gegeven de ruimtelijke onderbouwing te 
vervaardigen. 
Dit rapport is de weerslag van de ruimtelijke en functionele onderzoeken. 
 

 
Zicht op het plangebied van bouwplan Zuider Markweg Bron: Google Streetview 
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1.2  Plangebied: 
 
Het plangebied ligt op ca. 1,5 km ten westen van het stuwwalmassief Montferland en het 
“Bergher Bos” (Montferland), ca. 500 m. ten noordwesten van de snelweg A12 en ca. 
1000 m. ten zuidwesten van de kom Beek. Het plangebied ligt direct grenzend aan de 
landsgrens met Duitsland.  
 

  
Regionale situering bouwplan Klein Heerenbrink   Bron: Google Maps. 
 
Het plangebied ligt aan een doodlopend deel van de Zuider Markweg en is ter plaatse 
formeel alleen open voor voetgangers en bestemmingsverkeer. De landsgrens is direct 
aan het perceel van het plangebied.  Het landgoed “Huize de Byvank” ligt op 500 m. in 
noordwestelijke richting. Ten noordoosten van het plangebied ligt op 200 m. 
recreatiepark/camping “De Byvanck”.  
 

 

Bouwplan  
Zuider Markweg 

Bouwplan  
Zuider Markweg 
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Locale situering bouwplan Klein Heerenbrink   Bron: Google Earth. 

 
 
lokale situering bouwplan Klein Herenbrink   Bron: Google Maps. 
 
De Zuider Markweg is een plattelandsweg zonder doorgaand verkeer en is ter hoogte van 
het plangebied, in verband met de landsgrens en overgang in de weg Zum Waldkreuz,  
alleen open voor voetgangers en bestemmingsverkeer.  
 
1.3  Geldend bestemmingsplan: 
 
Het plangebied valt in het bestemmingsplan “Buitengebied” derde herziening, vastgesteld 
door de gemeenteraad gemeente Montferland op 26 januari 2017, dossier 
NL.IMRO.1955.bplgbgalgherz03. 

  
Fragment bestemmingsplankaart  

Bouwplan  
Zuider Markweg 

Bouwplan  
Zuider Markweg 
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Het plangebied is bestemd voor Wonen (geel) met de volgende voorschriften:  

 
 
In het geel gemarkeerde kader binnen het plangebied staat de bestaande woning. Het 
betreft een witte woonboerderij. Het planvoornemen betreft de sloop van de woning en 
de nieuwbouw van een woning op een gewijzigde locatie op het perceel buiten het 
bestaande bestemmingsvlak “wonen” (geel)  
De gronden rond het plangebied zijn bestemd voor agrarische doeleinden. 
De sloop en herbouw van een woning buiten het bestemmingsplanvlak kan mogelijk 
worden gemaakt op basis van de wijzigingsbevoegdheid Artikel 3.6.2 (Herbouw van een 
woning t.b.v. de bestemming Wonen) geheel of gedeeltelijk buiten het 
bestemmingsvlak). De woning wordt gebouwd buiten het bestaande bestemmingsvlak.   
 
Conclusie: 
Een bouwplan voor de sloop en herbouw op een gewijzigde locatie buiten het kader voor 
woningen, op een deel van het perceel bestemd voor agrarische doeleinden, past niet in 
het vigerende bestemmingsplan. Voor de realisatie van het bouwplan dient een 
planologische procedure te worden gevoerd en gebruik te worden gemaakt van de 
wijzigingsbevoegdheid. 
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2.  Planbeschrijving 
 
2.1 Bouwgeschiedenis en ruimtelijke structuur 
 
Het plangebied is gelegen in een landelijk gebied die volgens de (concept) Nota 
“Ruimtelijke Kwaliteit” van de regio Achterhoek is ingedeeld in de zone: 
“Heideontginningen” Tussen Didam en ‘s-Heerenberg. Dit is een zeer globale zonering. 

 
  
Deze zone kenmerkt zich in beginsel door jongere agrarische ontginningen in een 
rationeel strakke verkaveling en rechte wegenstructuur.  
De zone met agrarische ontginningen is in het beeldkwaliteitsplan van de gemeente 
Montferland ingedeeld in het “Heideontginningenlandschap”. Dit is een zone van de 
voornoemde jonge ontginningen in de vorige eeuw. Het kenmerkt zich door lichte 
gronden met beperkte bodemverrijkingen door agrarische activiteiten. De (voormalige) 
agrarische bebouwing en bedrijvigheid is kleinschalig rond het plangebied en momenteel 
overwegend hobby-matig. De enige nabije bedrijfsmatige agrarische onderneming is een 
paardenhouderij (huisnr. 15) aan de oostzijde van de Zuider Markweg.  
 

 
Kaartfragment beeldkwaliteitsplan gemeente Montferland. 
  

Bouwplan  
Zuider Markweg 

Bouwplan  
Zuider Markweg 
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De omgeving van het plangebied is recreatief interessant door de ligging tussen het 
landgoed De Byvanck en het stuwwalmassief Montferland.  
Ten noordoosten van het plangebied ligt het recreatiepark/camping “De Byvanck”. 
 
De ruimtelijke structuur rond het plangebied is kenmerkend voor de jonge kleinschalige 
(voormalige) agrarische ontginningen met rechte kavels en wegen met wegbeplanting 
van een- en tweezijdige boomrijen en verspreide (voormalige) agrarische bebouwing met 
vaak kleinschalige woonboerderijen met een veelheid aan kleinere bijgebouwen op en 
rond het erf.  Erfbeplantingen zijn veelal relatief jong en beperkt in omvang of singels 
van groen langs bedrijfsgebouwen en met veel doorzicht/transparantie. De voormalige 
boerderijtjes staan deels verspreid in het veld met lange eigen opritten. Het plangebied 
ligt tegen de bossen op de landsgrens.  Recreatiepark/camping “de Bijvanck” ligt als een 
massief groen “blok” midden in het voormalige open ontginningenlandschap. 
 

 
Landschapsstructuur massa-ruimte, rechte wegen met ligging plangebied in L-vormige hoek 
 
Het plangebied ligt in een L-vormige hoek tussen halfopen landschap en de bossen. 
Een dominante functionele structuur ten zuiden van het plangebied is de snelweg A12. 
Deze heeft ruimtelijk een beperkte betekenis door inpassing in de groene 
landschapselementen van bossen en singels.   
 
2.2 Functies: 
  
De bestemming van het plangebied is “Wonen” met rondom agrarische gronden die 
overwegend in gebruik zijn als weidegrond voor “hobbyboeren”. Het jonge agrarische 
landschap ligt in een zone tussen de bossen van het landgoed en het dorp Beek. 
Middenin het landschap ligt het recreatiepark/camping “De Byvanck”.  Ten oosten van 
het plangebied ligt de paardenhouderij Zuider Markweg 15.  
De Snelweg A12 is een belangrijke functionele structuur ten zuidwesten van het 
plangebied. 
Veel bewoners van het gebied hebben voor de hoofdinkomsten geen agrarisch beroep.  

Bouwplan  
Zuider Markweg 
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2.3 Ontwikkelingen: 
 
De familie Klein Herenbrink heeft het initiatief genomen voor sloop van de oude 
woonboerderij en de herbouw van een woning op een andere locatie/positionering op het 
perceel in noordelijke richting verder van de bosrand.  

 
Wijzigingsplan verschuiving bebouwingsvlak  bron: Palazzo 
 
Het plan beoogt de sloop van de bestaande oude woonboerderij. Het nieuwe 
bebouwingsvlak komt meer centraal op de kavel. De resterende kavel krijgt (blijft) een 
agrarische bestemming.  
De bestaande bebouwing betreft een woning van 1100 m3 en 542 m2 aan bijgebouwen. 
 

 
Huidige situatie bebouwing  bron: Bouwkundig adviesbureau van Vugt 
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Gelet op de staat van alle gebouwen op deze locatie is de eigenaar/initiatiefnemer  
voornemens om zowel de woning als de schuren te slopen en het gehele perceel  
ruimtelijk opnieuw in te richten. Er ontstaat dan planologisch een nieuwe situatie.  
De wens is de nieuwe woning in ongeveer het bestaande bouwvolume (nu 1100 m3) van 
1025 m3 terug te bouwen (conform art. 27.3 lid B) en 344m2 aan nieuwe bijgebouwen 
(inpandig 110 m2, bijgebouw 1: 163m2 en bijgebouw 2: 71m2). 
 

 
 

 
Wijzigingsplan Schematisering bebouwing nieuw   bron: Palazzo 
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Visualisatie nieuwbouw        bron: Palazzo 
 
 

 
 
De woning met bijgebouwen betreft een specifieke vorm van wonen met agrarisch 
medegebruik. Het agrarisch medegebruik betreft stalling materieel en materiaal voor niet 
commercieel onderhoud en beheer van 12 ha Duitse bossen en weidegronden en 5 ha. 
Nederlandse bossen en weidegronden. De bijgebouwen worden niet voor commerciële 
doeleinden gebruikt maar voor voornoemd agrarisch medegebruik en op ecologische basis.  
  
Nu zijn aanwezig 542 m2 bijgebouwen met asbestdaken. Herbouw 50% volgens 
bestemmingsplan zou 270 m2 impliceren. Het bouwplan betreft 344 m2 bijgebouw gelet 
op agrarisch medegebruik. Ter compensatie voor het hogere bouwvolume en de ligging 
tegen het natuurkerngebied wordt het bouwvlak verder uit de bosrandzone geplaatst en 
wordt het terrein ecologisch heringericht met een kwaliteitsimpuls voor natuur en 
landschap ter versterking van de Ecologische Hoofdstructuur. 
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De bouwlocatie ligt deels over de footprint van de huidige woning en bijgebouwen waardoor 
vooraf sloop nodig is. Alle oude (niet direct te slopen) gebouwen worden uiterlijk binnen 3 
maanden na de oplevering van de vervangende nieuwbouw gesloopt.  
De sloop zal onderdeel zijn van de omgevingsvergunning. 
 
Het bouwplan wordt ingepast met een landschapsplan. De vrijkomende strook langs de 
bosrand (tevens landsgrens Duitsland) wordt ingericht met een ecologische zone met een 
natuurlijk talud langs de bestaande sloot, nat struweel en bomen. In de westelijke hoek 
van het perceel wordt tegen de bosrand een poel gerealiseerd. Tussen de poel en de 
woning komt een hoogstamfruit boomgaard. Rond het erf worden diverse bomen geplant 
en langs de oprit en het erf komen hagen en een rij veldesdoorns. De jonge 
meidoornhaag en de knotbomen op de perceelgrens blijven behouden.  
 

 
Landschapsplan Zuider Markweg 34 te Beek  (verkleinde plankaart)  Bron: Planburo 
Oosterink 
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3.  Beleidskader 
 
3.1 Rijksbeleid: 
 
Ruimtelijk beleid: 
Het nationaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de “Nota Ruimte” met een looptijd tot 
2020. Voor de periode 2020-2030 is een doorkijk opgenomen naar de lange termijn. 
De Nota Ruimte is door de Tweede en de Eerste Kamer der Staten-Generaal goedgekeurd 
en vastgesteld op respectievelijk 17 mei 2005 en 17 januari 2006. Met de bekendmaking 
op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden. 
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende 
ruimtevragende functies op het beperkte beschikbare oppervlak in Nederland. 
Meer specifiek richt de regering zich hierbij op vier doelen: 
 

 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
 borging van de veiligheid. 

 
Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd, met tegen de 
achtergrond de algemene wens om de economische, ecologische en sociaal-culturele 
waarden van de ruimte te versterken en duurzaam te ontwikkelen. Van duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling is in de ogen van het Rijk sprake als aan elk van deze waarden 
gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht wordt gedaan en daarmee de 
aantrekkelijkheid van de ruimte voor bewoners, bezoekers en ondernemers toeneemt.  
Het ruimtelijk beleid moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen bouwen in stedelijke 
gebieden en in landelijke gebieden in balans blijft. Een precieze invulling van deze balans 
kan volgens het Rijk het beste plaatsvinden door de Provincie. De gemeenten hebben 
vervolgens het voortouw bij het bepalen van het precieze aantal woningen.  
Bundeling van verstedelijking (wonen, werken en voorzieningen) staat nog steeds 
voorop, echter geconstateerd wordt dat er zowel vraag is naar centrumstedelijke milieus, 
groenstedelijke milieus als naar meer ruimte in en om de woning. 
 
Ten aanzien van het landelijk gebied zijn de volgende beleidsspeerpunten bepaald. 
 
Provincies bepalen in overleg met (samenwerkende) gemeenten de aard en omvang van 
de verstedelijking in het landelijk gebied. Gemeenten hebben een eigen 
verantwoordelijkheid 
om de eigen bevolkingsgroei op te vangen en aan de woonwensen van de eigen 
bevolking 
tegemoet te komen. Ze zullen onder andere hun bestemmingsplannen hierop moeten 
inrichten. De gemeenten hebben het voortouw bij het bepalen van het precieze aantal 
woningen. De komende jaren zal het aantal vrijkomende gebouwen in het buitengebied 
blijven stijgen. Het gaat hierbij niet alleen om vrijkomende agrarische bebouwing, 
maar ook bijvoorbeeld zorginstellingen en kazernes die hun functie verliezen. De Nota 
Ruimte maakt onderscheid in de volgende categorieën: 
 

 Hergebruik van vrijkomende bebouwing: vrijkomende bebouwing kan worden 
omgezet naar een woonbestemming of dienen als vestigingsruimte voor 
kleinschalige bedrijvigheid. Het kan hierbij gaan om aan het buitengebied 
gelieerde functies zoals 
recreatie, maar ook om niet direct aan het buitengebied gebonden activiteiten 
zoals galerieën, kinderdagverblijven advies- en architectenbureaus of 
mantelzorginstellingen en andere op lokale bedrijvigheid gerichte activiteiten die 
het gebiedskarakter niet schaden; 
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 ‘Ruimte voor ruimte’: om te voorkomen dat gebouwen langdurig leegstaan en 
verpauperen, is er de mogelijkheid om, naast hergebruik, deze gebouwen te 
slopen en in ruil daarvoor woningen terug te bouwen. Hierbij gaat het om een 
substantiële vermindering van het bebouwde oppervlak; 

 Nieuwbouw in het buitengebied: soms kan voor verbetering van het buitengebied 
nieuwbouw van woningen en mogelijkheden voor werken wenselijk zijn. Zo 
kunnen bijvoorbeeld met behulp van woningbouw financiële middelen worden 
gegenereerd voor de aanleg van recreatie- en/of natuurgebieden of voor de 
creatie van ruimte voor waterberging. 
 

Het rijk vraagt de provincies om een planologisch kader op te stellen voor het thema 
bebouwing in het buitengebied om het hergebruik van leegstaande gebouwen te 
stimuleren en de mogelijkheden te benutten die nieuwbouw biedt om de kwaliteit en 
vitaliteit van de groene ruimte te vergroten.  
 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro): 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is de Ladder voor duurzame 
verstedelijking geïntroduceerd. De ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste 
opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent dat overheden nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor de onderliggende vraag in de 
regio, de beschikbare ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied en een multimodale 
ontsluiting. Teneinde zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, acht het kabinet het van 
belang dat provincies en gemeenten de benutting van ruimte motiveren in alle 
categorieën ruimtelijke besluiten. Daartoe dienen overheden nieuw te realiseren 
stedelijke ontwikkelingen standaard te motiveren met behulp van een drietal 
opeenvolgende stappen. De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat 
het optimale resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale 
en lokale omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke 
afweging met betrekking tot die ontwikkeling.  

In de toelichting bij het ruimtelijke besluit wordt het bieden van ruimte voor een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling standaard met de volgende opeenvolgende stappen gemotiveerd:  

Trede 1  

Onderdeel a van het tweede lid (nieuw) verplicht provinciale en gemeentelijke overheden 
om nieuwe stedelijke ontwikkelingen af te stemmen op de geconstateerde actuele 
behoefte, en de wijze waarop in die behoefte wordt voorzien ook regionaal af te 
stemmen. Op deze wijze wordt over- en ondercapaciteit zoveel mogelijk voorkomen. De 
behoefte kan zowel kwantitatief als kwalitatief van aard zijn. Deze verplichting moet 
leiden tot een regionale afstemming bij de invulling van een kwantitatieve of kwalitatieve 
woningbehoefte (in verschillende segmenten en woonmilieus) of bij een behoefte aan 
bedrijventerreinen (in verschillende milieucategorieën), kantoren, detailhandel en andere 
stedelijke voorzieningen.  

Deze trede bewerkstelligt dat, wanneer wordt overwogen om nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen ruimtelijk mogelijk te maken, overheden beoordelen of er concreet 
behoefte bestaat aan de betreffende vorm van verstedelijking van de betreffende 
kwaliteit. Of de behoefte actueel is, wordt onder meer bepaald aan de hand van de vraag 
of reeds elders in de regio een stedelijke ontwikkeling is gepland of plaatsvindt die in die 
behoefte kan voorzien. Het passende regionale schaalniveau wordt in het algemeen 
voornamelijk bepaald door het woon-werkverkeer. Naast de kwantitatieve behoefte 
(aantal hectares of aantallen woningen) gaat het ook om kwalitatieve behoefte 
(bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar zware milieuhinder mogelijk is of een specifiek 
woonmilieu) op regionale schaal. Bij deze beoordeling dient de behoefte te worden 
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afgewogen tegen het bestaande aanbod. In dat aanbod zitten ook de leegstaande 
woningen, kantoren, winkelpanden en bedrijventerreinen. Voor detailhandel betekent 
deze stap dat gemotiveerd wordt dat rekening is gehouden met het voorkomen van 
winkelleegstand.  

Ook een lokale behoefte aan een stedelijke ontwikkeling kan door de regio onderdeel 
worden gemaakt van de regionale behoefte. Zo kan er vanuit het oogpunt van 
leefbaarheid een lokale behoefte zijn aan kleinschalige voorzieningen en detailhandel met 
primair een functie op buurt- of wijkniveau, zoals de bakker op de hoek, of een 
wijkcentrum. Het kan ook gaan om kleinschalige woningbouw die vanwege leefbaarheid 
en vitaliteit van een kern noodzakelijk is, bijvoorbeeld om woonruimte in de eigen kern te 
kunnen bieden voor natuurlijke bevolkingsgroei.  

Voor de periode tot 2020 staan de gemeenten in de stadsregio Arnhem Nijmegen voor 
een nieuwe verstedelijkingsopgave. Kwaliteit, vraaggericht bouwen en aandacht voor de 
bestaande woningvoorraad staan daarbij voorop. In de Verstedelijkingsvisie “Van koers 
naar keuze” zijn de visie op wonen, werken en mobiliteit en de afspraken over 
woningbouw in 5 subregio’s vastgelegd. Montferland maakt deel uit van de Subregio 
Liemers. De verstedelijkingsvisie diende als vertrekpunt voor subregionale Bestuurlijke 
Overeenkomsten (BOVs) tussen stadsregio en gemeenten. De afspraken die hierin zijn 
vastgelegd gaan onder andere over monitoring, afstemming – waar nodig - van 
bouwprogramma’s en het actualiseren van het (sub)regionale woningbouwprogramma 
voor begin 2014. De actualisatie dient (kwalitatief en kwantitatief) gebaseerd te 
zijn  op  WoON 2012, actuele bevolkingsprognoses en de uitgangspunten van de 
Verstedelijkingsvisie. In dat kader is momenteel op subregionaal niveau (onder de regie 
van de Stadsregio) een proces gaande om binnen de gestelde termijn gezamenlijk de 
gemeentelijke woningbouwprogrammeringen op elkaar af te stemmen voor de korte en 
lange termijn. Bij dit proces zal ook dit project worden betrokken.  
Het onderhavige project sluit ook aan op het bestaande gemeentelijke 
volkshuisvestingsbeleid (BOIL) omdat het project levensloopbestendig is vormgegeven 
en bedoeld is voor de bestaande (grond)eigenaar en ten behoeve van de blijvende 
exploitatie van de autorijschool op het huidige perceel.  
 
De locatie is passend in het onderhavige jonge ontginningenlandschap met gemêleerde 
bebouwing van recente datum en met werkfuncties aan huis. Er is geen sprake van extra 
woning(en) omdat het de herbouw van een bestaande (te slopen) woning is.   

Trede 2  

Het tweede lid, onderdeel b, vraagt van overheden om, indien er een regionale behoefte 
aan een stedelijke ontwikkeling is, te beoordelen of de beoogde ontwikkeling binnen het 
bestaand stedelijk gebied in de betreffende regio kan worden gerealiseerd. Dit betekent 
dat wordt bezien of binnen bestaand stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien 
door middel van herstructurering, transformatie of anderszins. Onderdeel hiervan is dat 
wordt gekeken of leegstaande verstedelijkingsruimte door het treffen van kwalitatieve 
maatregelen in de behoefte kan voorzien. Voor wat betreft detailhandel houdt deze trede 
in dat wordt gemotiveerd in hoeverre de voorkeur is gegeven aan herstructurering of 
transformatie van bestaande winkelpanden.  

Met stedelijk gebied is bedoeld een stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten 
behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel en horeca, alsmede de 
daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 
infrastructuur. In de praktijk zal moeten worden beoordeeld in hoeverre lineaire 
bebouwing (lintbebouwing) langs wegen, waterwegen of dijken als bestaand stedelijke 
gebied moet worden aangemerkt.  
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De onderhavige locatie betreft de vervanging van een bestaande woning op hetzelfde 
woonperceel. Er is geen sprake van uitbreiding van een woonlocatie. Er is sprake van een 
verplaatste bouwlocatie op een bestaande woonperceel in het buitengebied. Met de 
realisatie ontstaat een logischer kavel met meer esthetische waarde. Ook de versterking 
van de ecologische structuur door middel van het landschapsplan is een meerwaarde. 

Trede 3  

Het tweede lid, onderdeel c, bepaalt dat, wanneer inpassing van de beoogde stedelijke 
ontwikkeling binnen het bestaande stedelijke gebied van de betreffende regio niet 
mogelijk is, beoordeeld moet worden in hoeverre de ontwikkeling mogelijk is op locaties 
die al ontsloten zijn of ontsloten worden door verschillende modaliteiten (zogenaamd 
multimodaal ontsloten) op een schaal die passend is bij de beoogde ontwikkeling. Bij 
grootschalige locatieontwikkelingen gaat het dan bijvoorbeeld om ontsluiting via weg én 
spoor/openbaar vervoer. Bij kleinschalige locatieontwikkelingen kan naast ontsluiting via 
de weg gedacht worden aan goede fietsverbindingen of openbaar vervoer. Wat 
woningbouw betreft betekent dit dat indien in een regio een specifieke behoefte bestaat 
aan bijvoorbeeld een dorps woonmilieu, kleinschalige locaties of landgoederen, en dit niet 
in het bestaand stedelijk gebied kan worden gecreëerd, hier elders ruimte voor kan 
worden gezocht. Daarbij gelden de genoemde eisen voor ontsluiting.  

Conclusie: 
Het onderhavige bouwinitiatief past in het ruimtelijke Rijksbeleid ten aanzien van een 
duurzame ontwikkeling van een vitaal platteland en de mogelijkheden voor nieuwbouw 
voor wonen en werken in het buitengebied. De bouw op een bestaand erf en in 
combinatie met een aanvullend landschapsplan is een pré. 
Het initiatief past ook in de kaders van het Bro omdat het ligt op een bestaand erf met 
woning en bedrijfsmatig gebruikte bijgebouwen (trede 1) en als inbreidingslocatie binnen 
bestaand verstedelijk/bebouwd landschappelijk woongebied (trede 2). Omdat het een 
bestaande woonlocatie betreft  hoeft trede 3 niet meer te worden afgewogen. Het 
initiatief sluit echter aan op bestaande multimodale infrastructuur (trede 3). 
 
Waterbeleid: 
 
In Nederland verscheen in het najaar van 2000 het rapport “Waterbeleid voor de 21e 
eeuw”, een advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Commissie WB21). Deze 
door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen ingestelde 
commissie doet aanbevelingen over hoe in de komende eeuw met water moet worden 
omgegaan. De Commissie WB21 stelt dat de 21e eeuw om een andere aanpak van het 
waterbeleid vraagt dan de 20e eeuw. Het standpunt is door het kabinet overgenomen en 
als beleid vastgesteld.   
Er moet minder accent op het technische beheer komen te liggen. Het water moet niet 
langer als vijand, maar veel meer als bondgenoot worden gezien. Het waterbeheer dient 
te worden gebaseerd op: 
 

 stroomgebiedsbenadering; 
 ruimte geven aan water; 
 vasthouden en tijdelijk bergen van water, alvorens af te voeren; 
 kansen benutten voor meervoudig ruimtegebruik; 
 geen afwenteling van problemen in het watersysteem zelf, noch van bestuurlijke 

verantwoordelijkheden of kosten; 
 te ontwikkelen normenstelsel per stroomgebied. 

 
Bij grootschalige en/of ingrijpende locatiebesluiten dienen de kwantitatieve en 
kwalitatieve gevolgen voor het watersysteem te worden onderzocht aan de hand van een 
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zogenaamde watertoets (= een procesinstrument). Zonodig moeten, in overleg met het 
waterschap, compensatiemaatregelen worden getroffen. 
De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst aan de mate waarin zij 
rekening houden met het beleid om het water meer ruimte te geven. De watertoets heeft 
als doel om in een vroegtijdig stadium alle relevante partijen te betrekken bij het 
opstellen van een wateradvies. De toets heeft betrekking op alle wateren en alle 
waterhuishoudkundige aspecten die van betekenis zijn voor het gebruik en de functie van 
het plangebied en de directe omgeving van het gebied, bijvoorbeeld veiligheid 
(overstromingsgevaar), wateroverlast en waterkwaliteit’. 
 
Conclusie: 
Voor het onderhavige bouwplan dient een watertoets plaats te vinden. 
 
3.2 Provinciaal beleid:  
 

Met het inwerking treden van de nieuwe Wro is een nieuw stelsel van 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten ontstaan. 
Belangrijke uit-gangspunten van de Wro zijn het duidelijke onderscheid tussen beleid, 
normstelling en uitvoering en het beginsel dat normstelling plaatsvindt door het meest 
geschikte overheidsorgaan. Normstelling op een hoger niveau vindt plaats indien een 
beleidsonderdeel niet op doelmatige of doeltreffende wijze door een lager 
overheidsorgaan kan worden behartigd, gezien de aard van de betrokken taak of de 
schaal waarop een aangelegenheid moet worden geregeld. 

Voor het provinciaal niveau heeft de invoering van de nieuwe wet onder andere 
voornoemde statuswijziging van het streekplan naar een provinciale structuurvisie tot 
gevolg. Daarnaast kunnen, indien provinciale belangen dat met het oog op een goede 
ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens Provinciale Verordening regels 
worden gesteld omtrent de inhoud en toelichting van bestemmingsplannen. Op 25 
november 2008 is door Gedeputeerde Staten besloten voor een aantal onderwerpen, 
conform de Wro-agenda, de voorbereiding van de Ruimtelijke Verordening ter hand te 
nemen. 

In deze verordening zijn regelingen opgenomen waarvan Provinciale Staten van mening 
zijn dat de provincie verantwoordelijk is voor de doorwerking daarvan. De Ruimtelijke 
Verordening is op 15 december 2010 vastgesteld. De verordening bevat instructies ten 
aanzien van de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen en de toelichting daarbij. 
Deze instructies zijn gericht aan het gemeentebestuur en vormen een beleidsneutrale 
vertaling van reeds vastgesteld ruimtelijk beleid. 

Omgevingsverordening in werking 

Op 24 september 2014 stelden Provinciale Staten de Omgevingsverordening Gelderland 
vast. Deze vervangt vigerende verordeningen, zoals de milieuverordening.  

De regels in de verordening vormen het sluitstuk op de Omgevingsvisie die op 9 juli 2014 
werd vastgesteld. Op 18 oktober 2014 treden de Omgevingsvisie en –verordening in 
werking en vanaf dat moment wordt ervaring opgedaan met het nieuwe beleid.  

Omgevingsagenda 

De komende maanden wordt doorgewerkt onder de noemer ‘Omgevingsagenda’: 
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 aan het doorontwikkelen van het beleid voor bijvoorbeeld landbouw op weg naar 
een praktisch uitvoerbaar systeem van kwaliteitscriteria als voorwaarden voor 
ontwikkeling  

 in verschillende gebieden zoals de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Veluwe aan 
specifieke vraagstukken die daar spelen  

 aan de praktische uitwerking en toepassing van instrumenten zoals de ‘ladder 
voor duurzaam ruimtegebruik’ en ‘de gebiedenatlas’ en  

 aan de eerste actualisaties van de net vastgestelde visie en verordening, omdat 
afspraken op nationaal en europees niveau over windenergie en water daar om 
vragen. 

Omgevingsverordening Gelderland (GO) 
 
Het beleid met betrekking tot de GO is gericht op het versterken van de ecologische 
samenhang door de aanleg van ecologische verbindingszones, waaronder 
landgrensoverschrijdende klimaatcorridors. In de omgevingsvisie is een toelichtende 
kaart opgenomen van de verbindingszones. De ontwikkelingsdoelstelling is tweeledig: 
ontwikkeling van functies in combinatie met versterking van de kernkwaliteiten natuur en 
landschap. 

 
Ligging in de Groene ontwikkelingszone (omgevingsvisie Gelderland) 
 
Kleinschalige uitbreiding (of wijziging): per saldo geen aantasting 
Een beperkte uitbreiding (tot 30 procent) van een bestaande functie kan in een 
bestemmingsplan worden toegestaan, indien is aangetoond en verzekerd dat de 
betreffende activiteit landschappelijk wordt ingepast en de kernkwaliteiten per saldo niet 
worden aangetast. In het algemeen zal een goede landschappelijke inpassing ter plaatse 
van de ingreep volstaan. 
Het voorgenomen initiatief “bouwplan Zuider Markweg” past met haar landschapsplan in 
dit beleid.   
 
Conclusie:  
Het onderhavige bouwplan past in de provinciale omgevingsverordening doordat de 
kleinschalige planwijziging landschappelijk wordt ingepast en de kernkwaliteiten niet 
worden aangetast.  
 
Waterplan Gelderland 2010-2015 
De stroomgebiedbenadering is erop gericht waterhuishoudkundige problemen niet af te 
wentelen op andere stroomgebieden. Het nieuwe waterbeleid moet meer aansturen op 
gebiedsgerichte en resultaatgerichte uitvoering en het nieuwe waterbeleid moet 
samenwerking 
tussen de verschillende uitvoerende instanties bevorderen. 
Het waterbeheer heeft betrekking op de thema’s ‘veiligheid tegen hoogwater’, ‘droge 
voeten en water voor droge tijden’, ‘natte natuur’, ‘schoon water in gebieden’ en ‘schoon 

Bouwplan  
Zuider Markweg 
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water uit de kraan’. Het Waterhuishoudingsplan dient om tenminste de algemeen 
voorkomende planten en dieren voldoende levenskansen te bieden en te voorzien in 
water 
dat geschikt is voor de verschillende functies. De achteruitgang van de waterkwaliteit 
moet worden voorkomen en de waterhuishoudkundige functies dienen te worden 
beschermd. 
Met name voor de functies natuur en waterberging is daar een planologische 
bescherming in gemeentelijke bestemmingsplannen voor nodig. Daarom kent de 
provincie 
Gelderland beleid voor functies, dat afhankelijk is van het grondgebruik op een bepaalde 
plek. De functies die worden onderscheiden zijn: natte natuur, landbouw, stedelijk 
gebied, zwemwater, drinkwater, waterkering, regionale waterberging en 
beroepsscheepvaart. 
 
Conclusie: 
Het hemelwater van het onderhavige bouwplan dient zo mogelijk op het perceel te 
worden geïnfiltreerd.  
 
 
3.3  Regionaal beleid:  
 
Voor het plangebied met verplaatsing van een woning is geen regionaal beleid relevant. 
 
3.4 Waterschapsbeleid 
 
Het plangebied valt onder het werkgebied van het Waterschap Rijn & IJssel. 

Waterschap Rijn en IJssel ziet zijn taken niet los van elkaar, maar als een samenhangend 
geheel om zo goed mogelijk voor het watersysteem te zorgen. Dat wordt ook wel 
‘integraal waterbeheer’ genoemd. Om hier een goede invulling aan te kunnen geven 
heeft het waterschap een nieuw Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld. Dit plan 
beschrijft het beleid op hoofdlijnen voor de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en de 
waterkeringen in het beheersgebied van het waterschap. Het plan sluit aan op de 
beleidskaders van de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk, zoals opgenomen in 
de provinciale waterhuishoudingsplannen en de Kaderrichtlijn Water. Ook sluit het plan 
aan op de Watervisie van het waterschap die in 2002 is vastgesteld.  

De hoofdthema's in het waterbeheer zijn schoon water, levend water en functioneel 
water. Bij 'schoon water' gaat het om het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doet het 
waterschap door het zuiveren van afvalwater, verbeteren van de afvalwaterketen, het 
schoonmaken van waterbodems, aanpakken van diffuse vervuiling en door 
grensoverschrijdende samenwerking.  
Bij 'levend water' gaat het om het vergroten van de natuurlijkheid en aantrekkelijkheid 
van het water. Het waterschap zet zich in voor de ontwikkeling van de ecologische 
kwaliteit van diverse watergangen en voor effectief en functioneel onderhoud.  
Bij 'functioneel water' gaat het om de veiligheid van de dijken, een optimaal waterpeil, 
het recreatief gebruik van water en om het beheer van de Oude IJssel als vaarweg voor 
de beroepsvaart en recreatievaart.  

Het werk van het waterschap bestaat uit het beschermen van het land tegen 
overstromingen 
en taken op het gebied van de hoeveelheid en de kwaliteit van het oppervlaktewater.  
Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de manier waarop 
het waterschap invulling geeft aan die taken is veranderd. Veel meer dan vroeger maakt 
het waterschap bij de uitvoering van haar taken afwegingen in de verschillende belangen 
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die op het spel staan. Naast de belangen van de boeren kijkt het waterschap ook naar de 
belangen van burgers, natuur, milieu en recreatie. De samenwerking met andere 
organisaties en overheden is dan ook sterk toegenomen en zal in de toekomst toe blijven 
nemen. 
Op deze manier kan het waterschap de taken zo goed mogelijk uitvoeren en waar 
mogelijk maatwerk leveren. 
 
Het Waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Rijn en IJssel bevat het beleid op 
hoofdlijnen voor alle taakgebieden van het Waterschap. Het plan geeft aan welke doelen 
het waterschap nastreeft en welke maatregelen en projecten daarvoor in de planperiode 
worden ingezet. Het bereiken en in stand houden van een watersysteem met een 
optimale 
afstemming tussen bestemming, functie, gebruik, inrichting en beheer, zal onder 
andere geschieden door: 
 

 het vaststellen en realiseren van de gewenste grond- en oppervlaktewaterpeilen 
afgestemd op behoeften van de landbouw en terreinbeheerders, in samenspraak 
met de betrokkenen in een gebied; 

 het bestrijden van verdroging in gebieden die daartoe met prioriteit zijn 
aangewezen, 
in samenwerking met de provincie; 

 het vasthouden van water in de 'haarvaten' van het watersysteem en waar nodig 
het realiseren van waterberging, om wateroverlast te voorkomen, waar mogelijk 
in samenspraak met gemeenten en belanghebbenden. 

 
Conclusie: 
Het bouwplan past in het waterschapsbeleid indien het hemelwater niet direct wordt 
afgevoerd en niet leidt tot een verandering voor de grond- en oppervlaktewaterpeilen.  
 
 
3.5 Gemeentelijk beleid 
 
3.5.1 Landschapsontwikkelingsplan 
 
De gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek hebben gezamenlijk een 
landschapsontwikkelingsplan (LOP+) opgesteld waarin zij vastleggen hoe zij het 
historisch cultuurlandschap willen beschermen, waar nodig verbeteren en vooral ook 
bruikbaar maken. Niet alleen natuur en landschap krijgen daarbij aandacht, maar ook 
economie, leefbaarheid, toerisme en recreatie.  
Daarom is er de + aan de term toegevoegd: LOP+.  
Het LOP+ heeft een looptijd van ongeveer tien jaar. 
 
 
 
Doel 
Het doel van het LOP+ is de inrichting van het  
gebied vorm te geven. Het stimuleert gewenste  
ontwikkelingen, zoals het (opnieuw) aanleggen  
en beheren van landschapselementen, het realiseren 
van ecologische verbindingszones, het verbinden  
van recreatieve en economische activiteiten en het  
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen, zoals  
de verrommeling van het landschap. 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen www.oosterinkplanburo.nl 

 

21

Deelgebieden en werkboeken 
Op basis van landschappelijke samenhang is het grondgebied van Doetinchem, 
Montferland en Oude IJsselstreek onderverdeeld in zeven kleinere gebieden. De drie 
gemeenten hebben voor elk gebied een aantal specifieke landschappelijke kenmerken 
geformuleerd met daarbijbehorende opgaven.  
Per deelgebied is daarvoor een werkboek ontwikkeld, dat als hulpmiddel kan fungeren bij 
het uitwerken van plannen en het toepassen van de richtlijnen van het LOP.  

De deelgebieden zijn: 

1.      De Montferlandsche Berg 
2.      Azewijn en omgeving 
3.      Dorpen langs de Oude IJssel 
4.      Zandgebied rondom Varsseveld 
5.      Zandgebied rondom Didam en Wehl 
6.      De stad Doetinchem 
7.      Gebied van Slingebeek tot Waalsche Water 

 
Voor het plangebied is het deelgebied 1 ”De Montferlandsche Berg” van toepassing. Het 
betreft een in een werkboek vervat beleid voor deze landschappelijke eenheid. 
 

   
 
Voor het plangebied Zuider Markweg is deelgebied 4 “de ring van broekgebieden” 
relevant. 
 
In het werkboek is het “landschapsensemble” uitgewerkt met specifieke eigen 
landschapselementen. 
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Het plangebied is onderdeel van deelgebied 4: “De Broekgebieden”. Dit is een 
landschapszone met relatief natte gronden met kwel, de stuwwal met open flanken en 
akkers direct grenzend aan de ecologische verbindingszone met zoekgebied natuur. 
Voor de omgeving van het plangebied is een versterking van de ecologische 
verbindingszone tussen landgoed “De Byvank” en de Montferlandse bossen op de 
stuwwal voorzien met passende landschapselementen zoals poelen, (meidoorn)hagen 
(elzen)singels en (elzen)bosjes. 
 
Voor het plangebied is een landschapsplan gemaakt (zie bijlage en paragraaf 2.2) voor 
de ruimtelijke/landschappelijke inpassing van het bouwplan en de versterking van de 
ecologische verbindingszone. Dit landschapsplan is beoordeeld door de gemeentelijke 
landschapscoördinator en akkoord bevonden.  
 
Conclusie: 
Het onderhavige bouwplan Zuider Markweg past in het gemeentelijke landschapsbeleid 
en de gewenste inrichting van het deelgebied volgens het handboek. Voor het initiatief is 
een landschapsplan gemaakt voor inpassing. 
   
 
3.5.2 Structuurvisie en Woningbouw op inbreidingslocaties (BOIL) 
 
In 2009 is door bureau Atrivé een woningbehoefte onderzoek uitgevoerd voor de 
gemeente Montferland. Hierin is geconcludeerd dat voor verschillende kernen in de 
periode 2010-2020 behoefte is aan nieuwe woningen (waaronder mantelzorgbehoefte). 
Deze behoefte is gebaseerd op de lokale vraag.  
 
Op 23 april 2009 is de Structuurvisie Montferland vastgesteld. Deze geldt voor het gehele 
gemeentelijke grondgebied waaronder de omgeving van het plangebied.  

Bouwplan  
Zuider Markweg 
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In de structuurvisie is de versterking van de ontwikkelingszone Bijvank – Montferland 
opgenomen. 

 structuurvisie Montferland  
 
Het onderhavige initiatief van bouwplan Zuider Markweg past in de stedenbouwkundige 
visie en de versterking van de ontwikkelingszone.  
 
Conclusie: 
Het onderhavige bouwplan Zuider Markweg past in het gemeentelijke beleid ten aanzien 
van de structuurvisie Montferland met de versterking van de ontwikkelingszone. 
 
3.5.3 Cultuurhistorie 

De gemeente Montferland voert een actief beleid ten aanzien van cultuurhistorie. 
Hiervoor is ook een “Cultuurhistorische waarde kaart Gemeente Montferland (oktober 
2008) van kracht. Deze kaarten en het bijbehorend beleid zijn door de gemeenteraad op 
18 december 2008 vastgesteld en op 16 januari 2009 in werking getreden. De 
Maatregelenkaart wordt daarmee de verplichte onderlegger voor (nieuwe) 
bestemmingsplannen en vergunningverlening. 

Alle plannen dienen aan de cultuurhistorische en archeologische verwachtingen te worden 
getoetst. Zie paragraaf 4.2.3. De archeologische verwachting is specifiek benoemd als 
waarde in het bestemmingsplan, zie paragraaf 1.3. 

Conclusie: 
Het onderhavige bouwplan dient aan de cultuurhistorische en archeologische 
waardenkaart te worden getoetst.  
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4. Haalbaarheid 
 
4.1 Milieuaspecten: 
 
4.1.1 Bodem en Asbest:  
 
Ter plaatse van het bouwplan is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd volgens 
NEN 5740 door bureau Ecopart, rapportnummer R15889 d.d. 5 mei 2014.  
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de boven- en ondergrond 
op de onderhavige locatie niet zijn verontreinigd voor wat betreft de onderzochte 
parameters. In het grondwater is voor barium een licht verhoogd gehalte gemeten. Het 
betreft hierbij waarschijnlijk een verhoogd achtergrondniveau. Tevens is in het 
grondwater voor naftaleen een licht verhoogd gehalte aangetroffen.  
Indien het geheel aan onderzoeksresultaten wordt beoordeeld in het licht van de 
geplande terreinbestemming lijkt hier sprake van een aanvaardbare situatie. Gelet op het 
bovenstaande is er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen bezwaar tegen het gebruik van 
de locatie inzake de geprojecteerde herziening van het bestemmingsplan. 
Er is aanvullend asbestonderzoek uitgevoerd door bureau Asbest Control. Er zijn diverse 
asbesthoudende materialen aangetroffen in de woning en de schuren. Deze worden 
gesaneerd op basis van een nader plan van aanpak met sloop onder vergunning.  
De drupstroken zijn nader onderzocht door bureau Ecopart, conform NEN 5707. Het 
rapport met nummer R 16337 d.d. 8 mei 2018 is als bijlage toegevoegd. De drupstroken 
zijn niet verontreinigd met asbest.  
 
Conclusie: Asbest wordt gesaneerd volgens een nader plan van aanpak. Er zijn verder  
geen milieutechnische bezwaren of bedenkingen voor het bouwplan Zuider Markweg ten 
aanzien van de bodemkundige situatie.  
 
4.1.2 Akoestiek: 
 
Volgens het gestelde in artikel 74, lid 1 sub. A2 van de Wet geluidhinder dient de invloed 
van alle wegen in een buitenstedelijk gebied met een of twee rijstroken gelegen binnen 
250 meter van de woningen in het plangebied op de betreffende gevels te worden 
onderzocht. Dit op basis van het “Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai” uit 
2006 (RMV ’06) en de zogenaamde “standaardrekenmethode II”. Per 1 januari 2007 is 
deze rekenmethode geactualiseerd. 
De maximale grenswaarde voor woningen in een buitenstedelijk gebied (buiten de 
bebouwde kom) is 53 dB (Wgh art. 83). In een binnenstedelijke situatie bedraagt deze 
63 dB. 
Het plangebied is een buitenstedelijke situatie (ligging buiten de bebouwde kom). De 
voorkeursgrenswaarde is 48 dB. 
 

 
Actuele geluidskaart 2012 snelweg A12-A18       bron: Rijkswaterstaat 
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De snelweg A12 heeft een geluidscontour van 400 m. Het plangebied ligt op 500 m. en 
dus buiten de geluidscontour waarbinnen nader onderzoek nodig is. 
Ook de actuele geluidskaart van Rijks Waterstaat geeft geen belemmeringen.  
 
Het bouwplan is gelegen aan de Zuider Markweg 34 in Beek. Dit is een niet 
doorgaande/dood lopende plattelandsweg met uitsluitend extensief bestemmingsverkeer. 
Ter plaatse van het plangebied is de weg formeel alleen open voor voetgangers.  
De nieuwe bouwlocatie ligt op meer dan 20 m. uit deze weg.  
 
Door bureau Ecopart uit Doetinchem is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de 
optredende geluidbelastingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevels van 
de nieuwbouw. 
De te verwachten geluidsbelastingen [Lden] vanwege het wegeverkeer op de gevels van 
de binnen het plangebied geprojecteerde nieuwbouw bedraagt maximaal 33 dB. Hieruit 
blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden.  
 
Conclusie: Er zijn geen belemmeringen voor het bouwplan ten aanzien van de Wet 
geluidhinder. 
 
4.1.3 Lucht: 
 
Luchtkwaliteit als gevolg van het bouwplan 
 
Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de 
Wet milieubeheer (Wm). De in deze wet gehanteerde normen gelden overal, met 
uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstandighedenwet van 
toepassing). 
Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden. 
Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin 
staat wanneer en hoe overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. 
Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de 
aanleg van infrastructuur. 
Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de 
normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De ministerraad heeft op voorstel van de 
minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus 2009 in werking 
getreden. 
Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 
hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De 
criteria om te kunnen beoordelen of er voor een project sprake is van nibm, zijn 
vastgelegd in de AMvB-nibm en de ministeriële regeling-nibm. In de AMvB-nibm is 
vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 
3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 Rg/m3 NO2 of 
PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt beschouwd. De maximale verslechtering van 
3% vindt plaats bij ontwikkelingen tot 1.500 woningen. 
Aangezien het in het onderhavige plan om de vervangende nieuwbouw van een 
bestaande woning gaat, zal het plan 'in niet betekenende mate' van invloed zijn op de 
luchtkwaliteit. Het onderhavige bouwplan leidt ook niet tot een verandering van de 
omgeving en heeft geen gevolgen voor de verkeersintensiteit.  
Het bouwplan zal dus niet in betekenende mate bijdragen en geen grenswaarden 
overschrijden.  
 
Conclusie:  
Het bouwplan Zuider Markweg is een vervangende vergelijkbare woning en draagt niet in 
betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit. Een luchtkwaliteitsonderzoek is niet 
noodzakelijk.  
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Geurbelasting en woon- en leefklimaat 
De geurhinder wordt bepaald op basis van de achtergrondbelasting en de 
voorgrondbelasting. Met de voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van die 
veehouderij welke de meeste geurbelasting op een voor geurhinder gevoelig object 
veroorzaakt. De achtergrondbelasting wordt veroorzaakt door alle veehouderijen die 
rondom een geurgevoelig object zijn gelegen. De achtergrondbelasting is een goede 
maat om de effecten van geurhinder op het woon- en leefmilieu te kunnen beoordelen, 
maar bij een situatie waarin geurbelasting in sterke mate wordt bepaald door één bedrijf, 
dient ook rekening te worden gehouden met de relatie tussen de voorgrondbelasting en 
de kans op geurhinder. Een varkenshouderij heeft  - in beginsel als richtlijn maar 
afhankelijk van het aantal dieren - een geurcontour van 200 m. en een rundveehouderij 
van 50 m. (binnen de bebouwde kom 100m). Nabij liggen geen varkens- of 
rundveehouderijen. Het meest nabije agrarische bedrijf is een 
melkrundveehouderij/paardenhouderij (Zuider Markweg 15)  met een VNG richtlijn 
contour voor geur van 50m. De huidige woonboerderij Zuider Markweg 34 ligt op ca. 55 
m. uit het agrarische bedrijf. In de nieuwe situatie wordt het bouwblok verschoven in 
noordwestelijke richting (zie paragraaf 2.3) en komt de woning verder uit het 
geurgevoelige bedrijf (81,4 m.). Alleen het bijgebouw nr. 1 komt net binnen de 
richtafstand van 50m (49,70 m) Dit is gelet op de aard van de bebouwing (bijgebouw 
t.b.v. bosbouwkundig werk) acceptabel. De nieuwbouw vormt derhalve geen 
belemmering voor het agrarische bedrijf (zie ook kaart blz 9). 
 

 
 
Afstand nabije boerderij Zuider Markweg 15 (woning 81,4 m. bijgebouw 49,7 m.)     bron: Ruimtelijke Plannen 
 
Bij de beoordeling van ruimtelijke ordeningsplannen dienen 2 aspecten in ogenschouw te 
worden genomen: 
 

1. is er sprake van een goed woon-, leef- en werkklimaat?; 
2. worden de in de omgeving liggende (agrarische) bedrijven niet extra belemmerd? 

 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen www.oosterinkplanburo.nl 

 

27

Als binnen de contour van de norm al geurgevoelige objecten liggen, wordt het bedrijf 
niet in alle gevallen in zijn belangen geschaad door nieuwbouw binnen de contour. Als 
het bedrijf niet in zijn belangen wordt geschaad en tevens een goed woon- en leefklimaat 
kan worden gegarandeerd, is het toelaatbaar om binnen de contour van de geldende 
norm geurgevoelige objecten te bouwen. 
Het plangebied ligt niet binnen de geurcontour van een agrarisch bedrijf (zie hiervoor).  
 
Achtergrondbelasting 
Uit geuronderzoek blijkt dat in de huidige situatie en toekomstige situatie het leefklimaat 
ter plaatse van het plangebied als “goed” geldt zoals beschreven in bijlage 7 van de 
Handreiking Wet geurhinder en veehouderij.  
Het gaat hier om de vervangende nieuwbouw van een woning buiten de kom. Aan de 
Zuider Markweg 34 in Beek is sprake van een goed woon- en verblijfsklimaat en voor de 
veehouderijen in de omgeving is geen sprake van toename van enige belemmering op 
hun bedrijf dan die nu al in algemene zin voor hun bedrijf geldt. 
 

Achtergrondbelasting: Groen = leefgebied “Goed” 
 
Voorgrondbelasting 
Rondom het plangebied liggen geen (nabije) bedrijven met een geurbelasting die van 
invloed kan zijn op het plangebied.  
 
Conclusie:  
Er zijn geen beperkende factoren voor het bouwplan ten aanzien van geurhinder. 
 
 
4.1.4 Externe veiligheid: 
 
Op 28 mei 2004 is in het Staatsblad 250 het Besluit Externe Veiligheid 
Inrichtingen  (Bevi) gepubliceerd. Dit besluit is op 27 oktober 2004 in werking getreden. 
Het besluit heeft betrekking op inrichtingen en op ruimtelijke ordeningsaspecten. 
Voor het onderhavige plangebied is de volgende situatie relevant: 
 
In de nabijheid van het plangebied bevindt zich een Bevi-bedrijf. Het betreft de 
bovengrondse gastanken van het recreatiepark De Byvank. Het plangebied ligt niet 
binnen de risicocontour van deze installatie (zie ook paragraaf 1.3 
bestemmingsplankaart).  
  
Op 1 km ten westen van het plangebied liggen de Bevi-installaties van het tankstation 
aan de A12. Het plangebied ligt ver buiten de risicocontour.  
Nabij het plangebied bevinden zich geen hoogspanningstracé’s, aardgasleidingen of 
andere risicoaspecten.  
 
Het bouwplan zelf is ook geen kwetsbaar object of beïnvloed door aard en inrichting de 
risicosituatie voor andere objecten. Het bouwplan belemmert op geen wijze de externe 
veiligheid en past in het gemeentelijk beleid en haar ambitieniveau. 
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fragment risicokaart provincie,  geen risico tracé’s of BEVI bedrijven. 
 
Conclusie: 
Binnen het beleidskader externe veiligheid bestaat er geen belemmering voor de 
bouwplannen. 
 
 
4.1.5 Bedrijvigheid: 
 
In de (aangepaste) VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering”(maart 2009) zijn 
richtlijnen vastgelegd voor hindercirkels. Uitgangspunt in de richtlijnen is 
“functiescheiding waar het moet, functiemenging waar het kan”.  
 
Nabije (mogelijk belemmerende) bedrijvigheid: 
        Afstand  VNG richtafstand 
Paardenhouderij  Zuider Markweg 15   50-75 m. 50 m. (geur) 
Camping De Byvanck  Melkweg 2   200 m.  50 m. (geluid) 
 
 
Conclusie: 
Alle afstanden tussen de planlocatie en omliggende bedrijven zijn groter dan de grootste 
afstanden uit de VNG richtafstandenlijst. 
 
 
4.2 Overige aspecten: 
 
4.2.1 Flora en Fauna: 
 
 
In het kader van de Wet natuurbescherming moeten de gevolgen van een wijziging in de 
ruimtelijke ordening worden onderzocht en zo nodig nadelige gevolgen voorkomen of 
gecompenseerd worden. 
 
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Montferland ten zuidwesten van 
de kern Beek.  
Het bouwplan valt buiten de Europese vogel- en habitatrichtlijngebieden en de 
provinciale Natura 2000 gebieden.  
Het plangebied ligt in het Gelders Natuurnetwerk en de ontwikkelingszone tussen de 
natuurkerngebieden van landgoed “De Byvank” en de bossen van Montferland.  
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Gelders Natuurnetwerk (GNN) en ontwikkelingszone    bron: Provincie Gelderland 
 
 
Het initiatief omvat de sloop van een bestaande oude woonboerderij en de herbouw van 
een woning op deel van het perceel nabij de Zuider Markweg.  
Het plangebied is in 2014 met een quickscan Flora en Fauna onderzocht en dit onderzoek 
is in mei 2018 geactualiseerd. Het rapport met nr. PBO18051701 is als bijlage 
toegevoegd aan deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
Er worden behalve enkele minder vitale bomen op het erf,  geen vegetaties of groene 
landschapselementen verwijderd of kwaliteiten geschaad. Daarom hoeven geen 
compenserende maatregelen te worden getroffen of een ontheffing in het kader van de 
Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Er is sprake van een positieve 
ontwikkeling voor flora en fauna. 
 
Gelet op de broedtijd voor vogels verdiend het aanbeveling de werkzaamheden voor het 
bouwplan buiten het broedseizoen te laten plaatsvinden. Indien gebouwd gaat worden 
binnen de periode van het broedseizoen van vogels (15 maart – 15 juli) zullen vroegtijdig 
maatregelen worden getroffen om eventuele verstoring van nesten in de directe 
omgeving te voorkomen.  
 
Conclusie: 
Er zijn geen belemmeringen voor het bouwplan Zuider Markweg.  Een ontheffing in het 
kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig. 
 
 
 
4.2.2 Water: 
 
Eind 2000 heeft het kabinet het standpunt “Anders omgaan met water” vastgesteld. Het 
op een andere manier omgaan met water én ruimte is nodig om in de toekomst 
bescherming te bieden tegen overstromingen en wateroverlast. De watertoets is een 
instrument dat ruimtelijke plannen toetst aan de mate waarin zij rekening houden met 
het beleid om het water meer ruimte te geven. De watertoets heeft als doel om in een 
vroegtijdig stadium alle relevante partijen te betrekken bij het opstellen van een 
wateradvies. De toets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige 
aspecten die van betekenis zijn voor het gebruik en de functie van het plangebied en de 
directe omgeving van het gebied, bijvoorbeeld veiligheid (overstromingsgevaar), 
wateroverlast en waterkwaliteit’. 
 
Standaardwaterparagraaf Waterschap Rijn & IJssel 
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Het Waterschap Rijn & IJssel heeft een zogenaamde “standaardwaterparagraaf” 
samengesteld. Dit is een document met een hoofdindeling van de wateraspecten en is 
bedoeld om de beoordeling van paragrafen te vergemakkelijken. 
De indeling van deze paragraaf is conform de “Standaard”, versie oktober 2008. 
 
Beschrijving watersysteem: 
 
Het bouwplan ligt in het buitengebied van de gemeente Montferland ten zuidwesten van 
de kern Beek op de zandige hogere delen (15.50 m. + NAP) op het zogenaamde “Oost-
Nederlandse Plateau” In de directe omgeving van het plangebied is geen waterloop van 
het waterschap aanwezig. De afwatering en grondwaterstroming van het plangebied is 
richting Rijn in westelijke richting. 
 

 
Fragment Algemene Hoogtekaart Nederland 
 
Bodemsituatie 
Het bodemprofiel is zwak siltig, matig fijn tot matig grof zand en heeft een gemiddelde 
drooglegging van ca. 1,5 m.  
Uit het bodemonderzoek is gebleken dat het watervoerende pakket van ca. 20m. wordt 
gevormd door de matig grove tot zeer grove en grindrijke Formaties van Kreftenheye en 
Drente. Op deze fluvioglaciale en fluviatieleformaties liggen de fijnzandige, matig goed 
doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte 
van enkele meters.  
Het is algemeen bekend dat de bodem in het buitengebied van Montferland, omgeving 
Beek op de zandige gronden goed tot zeergoed doorlatend is. De aanwezige zandige 
bovenlaag tot 3 m. (geheel profiel boven de grondwaterstand) is daarom in principe 
geschikt voor infiltratie. 
Een aanvullend geo-hydrologisch onderzoek voor de bepaling van de zogenaamde “k-
waarde” voor de doorlatendheid wordt op basis van de beschikbare gebiedsgegevens niet 
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nodig geacht. De k-waarde is op basis van gebiedskennis groter dan 1 m/dag. Infiltratie 
is zoals bij andere projecten in de omgeving technisch mogelijk. 
 
Volgens overzicht van het Waterschap heeft het plangebied een globale afvoercoëfficiënt 
van 0,5 l/s/ha wat voor een maatgevend neerslagvolume volgens bui 100+ (T100 + 
10%) een bergingscapaciteit van 85mm in het bodemprofiel van het plangebied vergt. 
 
Relevante waterthema’s: 
 
De watertoetstabel met relevante en niet-relevante waterhuishoudkundige 
thema’s 
 

Thema Toetsvraag Relevant 
a 

HOOFDTHEMA’S  
Veiligheid 
 

1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale 
waterkering? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

Nee 
Nee 

Riolering en 
Afvalwaterketen 

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? (afvoer via 
bestaande drukriolering) 

2. Ligt in het plangebied een persleiding van WRIJ? 
3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 

Nee 
Nee 
Nee 

Wateroverlast 
(oppervlaktewat
er) 
 

1. Is er sprake van toename van het verhard/bebouwd 
oppervlak?  

2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard 
oppervlak?  

3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag 
gelegen gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Nee 
Nee 
 
Nee 

Grondwater- 
overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in 
de ondergrond?  

2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van de Rijn of 
IJssel? 

3. Is in het plangebied sprake van kwel? (plaatselijk agv de 
stuwwal) 

4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

Oppervlakte- 
waterkwaliteit 
 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater 
geloosd? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 
3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch 

actiegebied? 

Nee 
Nee 
Nee 

Grondwater-
kwaliteit 

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 
drinkwateronttrekking?  

Nee 
 

Volksgezondheid 
 

1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het 
gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?  

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het 
plangebied die milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met 
zich meebrengen (zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

Nee 
 
 
 
Nee 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 
voor natte natuur? 

Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 
2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones 

voor natte natuur? 

Nee 
Nee 

Inrichting en 
beheer 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in 
eigendom of beheer zijn bij het waterschap? 

2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Nee 
 
Nee 

AANDACHTSTHEMA’S 
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Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden 
in beheer van het waterschap waar actief recreatief 
medegebruik mogelijk wordt? 

 
Nee 

Cultuurhistorie 1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 
aanwezig? 

Nee 

 
 
Het Waterschap Rijn & IJssel voert als beleid de afkoppeling van schoon regenwater van 
projecten en gebieden. Voor het onderhavige bouwplan is de afkoppeling van 
hemelwaterafvoer in beginsel bij beschikbare ruimte en mogelijkheden vereist.  
Als thema’s zoals vastgesteld in de “standaard waterparagraaf voor 
bestemmingsplannen” onderscheidt het Waterschap Rijn & IJssel voor een situatie zoals 
de onderhavige vooral:  “Wateroverlast”. Hierbij wordt als beleid gevoerd zo mogelijk af 
te koppelen en het hemelwater niet in de riolering af te voeren. Tevens is de doelstelling 
het oppervlaktewaterpeil en het grondwaterpeil duurzaam in stand te houden om 
enerzijds verdroging en bodemdalingen en anderzijds wateroverlast te voorkomen. Ten 
aanzien van de oppervlaktewaterkwaliteit mogen geen activiteiten plaatsvinden die tot 
extra belasting van de waterkwaliteit leiden.  
De overige waterthema’s in de voornoemde standaard zijn niet relevant voor het plan. 
 
Door de ontwikkelingen in het plangebied verandert een gedeelte van het perceel van 
weiland in bebouwde oppervlakte met bijbehorende oprit en terras(sen). Hierdoor 
ontstaat een wijziging in het watersysteem. Anderzijds wordt de bestaande locatie van 
een woning heringericht met groene landschapselementen. Er is ter plaatse voldoende 
ruimte voor infiltratie van hemelwater en afkoppeling in de grote tuinoppervlakte. De 
keuze voor de wijze van infiltratie is aan de initiatiefnemers. Dit kan met oppervlakkige 
infiltratie middels een terreinlaagte, met een perceelgreppel of ondergronds met IT-riool 
of infiltratiekratten. Dit is een nadere uitwerking en keuze.  
 
Er is geen sprake van afvoer van water van het perceel. Alle hemelwater wordt 
geïnfiltreerd op het perceel. 
 
Berekening waterberging: 
Bij de berekening van de watertoets moet volgens de “leidraad rioleringen” worden 
gerekend met de zogenaamde “Bui 10”. Deze bui valt ca. 1x per 10 jaar en heeft een 
neerslag van 35,7 mm. Het Waterschap Rijn en IJssel hanteert verder voor stedelijke 
uitbreidingen een norm van een bui 100+ (T100+10%) voor voorkoming van 
overlast/schade van water boven maaiveldniveau.  
 

Globale watertoets: Bouwplan Zuider Markweg 
 Bebouwde en bestrate oppervlakte (nieuw) totaal ca. 1000 m2; 
 Bui 10 (T=10), 35,7mm per m2; 
 K-waarde > 1 m/dag; 
 Beschikbare infiltratieruimte -> gehele resterende open kavel (10.000 m2) 

of lengte infiltratiegreppel 
 
Opties berging hemelwater:  
 

 Buffering in toplaag perceel/tuin (water van oprit en terras); 
 Oppervlakkige infiltratie in greppel of laagte (dakwater). 

 
De te infiltreren hoeveelheid schoon hemelwater is ca. 35 m3 (35,7 ltr x 1000 m2). 
 
Het dakwater zal lozen op een greppel/wadi. De greppel (50 m1 x 1,5 b. x 1d berging ) 
heeft/krijgt een inhoud van meer dan 50 m3. Dit is ruimschoots voldoende voor elke 
situatie.  



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Planburo Oosterink, Adviseurs voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer, Gaanderen www.oosterinkplanburo.nl 

 

33

Ook een volledige lozing van bebouwde en bestrate oppervlakte van het bestaande erf is 
mogelijk. Op deze wijze wordt het hemelwater direct in de omgeving geïnfiltreerd. Er is 
geen sprake van directe lozing op een waterschapssloot.  
Ook bui T100 kan in het plangebied worden geborgen zonder overlast en schade. 
De erfverharding zal bovengronds afwateren op de tuin en de weiden. 
 
Op de drukriolering wordt alleen de vuilwaterafvoer aangesloten. 
 
Afwijking van de uitgangspunten van het Waterschap: 
 
Er is geen sprake van afwijking van de uitgangspunten van het Waterschap en de 
gemeente. 
Er is geen sprake van toepassing van niet gecoate uitlogende bouwstoffen en er vinden 
geen activiteiten plaats die het watersysteem beïnvloeden of bedreigen.  
 
De keuze voor de wijze van hemelwaterafvoer dient te voldoen aan de uitgangspunten 
van de gemeente en van het Waterschap. Dit is het geval. 
 
Conclusie: 
De infiltratie van hemelwater voor het plangebied zal op eigen terrein plaatsvinden met 
directe infiltratie in een greppel/wadi zonder rechtstreekse lozing op een 
waterschapssloot. Het plan voldoet aan de uitgangspunten van de gemeente en het 
Waterschap. 
 
4.2.3 Cultuurhistorie 
 
Algemeen: 
Het plangebied is gelegen in een zone van het jonge ontginningenlandschap tussen 
landgoed de Bijvank en de bossen van Montferland. Het is een agrarisch gebied met een 
zeer gemengd grondgebruik en een strakke rationele verkaveling.  
 
Het bouwplan Zuider Markweg zal in architectuur op de bestaande situatie afgestemde 
vormgeving en bouwhoogte krijgen en volgens bestemmingsplanvoorschrift. De 
nieuwbouw zal met de verplaatsing rond een centraal erf zijn. Tevens zal het erf en het 
bouwplan worden ingepast met een landschapsplan.  
 
Het plangebied ligt in een zone met een lage cultuurhistorische waarde (geel). 
Het bouwplan Zuider Markweg belemmert geen cultuurhistorische waarden. 
 
Monumenten: 
 
De raad van de gemeente Montferland heeft op 4 januari 2005 de 
“Monumentenverordening Montferland 2005” vastgesteld. De gemeente heeft ook een 
monumentenlijst opgesteld.  
Voor de omgeving van het plangebied Zuider Markweg zijn geen monumenten op de lijst 
aanwezig. 
Er is geen sprake van naburige monumenten en dus ook geen mogelijkheid dat het 
bouwplan de aard hiervan schaadt.  
 
Archeologie: 
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De gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart 
 
In het bestemmingsplan is het buitengebied voor Montferland omgeving Beek en het 
onderhavige plangebied voor archeologie gedefinieerd als:  "Waarde - Archeologische 
Verwachting 2". Deze gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van 
waardevolle archeologische waarden in de bodem. 
 
Voor een bouwplan zoals het onderhavige moet op basis van het bestemmingsplan 
buitengebied een verkennend archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek is 
uitgevoerd door bureau Synthegra. Het rapport met nummer S140030 d.d. 22 april 2014 
is als bijlage toegevoegd aan deze ruimtelijke onderbouwing.   
 
De zoekstrategie heeft aangetoond dat geen cultuurlaag en evenmin vondsten in het 
plangebied zijn te verwachten. Voor het plangebied wordt geen vervolgonderzoek 
geadviseerd. Dit advies is op 30 juni 2014 geaccordeerd door de archeoloog van de regio 
Achterhoek.  
 
Bij een omgevingsvergunning geldt de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53 
Erfgoedwet) om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: 
Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet 
dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of 
onroerende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte 
dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Daarnaast 
dient ook de verantwoordelijk beleidsambtenaar van de gemeente Montferland hiervan 
direct in kennis te worden gesteld.  
 
Conclusie: 
Het bouwplan Zuider Markweg past in de cultuurhistorische omgeving. Er zijn geen 
belemmeringen voor het bouwplan ten aanzien van monumenten en archeologische 
waarden.   
 
4.2.4 Verkeer en parkeren: 
 
De bouwplannen zijn gelegen op een private kavel in het buitengebied van de gemeente 
Montferland. Het parkeren kan en zal op eigen terrein/erf plaatsvinden. Op het verharde 
erf is ruimte voor ca. 10 parkeerplaatsen. Daarmee voldoet het plan ruimschoots aan de 
norm van 1,6-1,8 parkeerplaats per woning volgens het CROW (publicatie 182). Er is 
geen sprake van een belasting van de openbare weg. 

Bouwplan 
Zuider Markweg 
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Conclusie: 
Het parkeren kan en zal volledig op eigen terrein plaatsvinden en de gevolgen voor de 
verkeersintensiteit in de directe omgeving zijn nihil.  
 
4.2.5 Duurzaam bouwen: 
 
Het bouwplan Zuider Markweg zal nader worden uitgewerkt op basis van de 
bouwverordening. De uitwerking zal plaatsvinden op basis van de principes van 
“duurzaam bouwen”. Er zal geen gebruik worden gemaakt van uitlogende stoffen of 
andere milieubelastende bouwmaterialen. Er is sprake van een passende landelijke 
vormgeving en aard van de bouwvorm. Het initiatief is bedoeld en ontwikkeld voor een 
inrichting en gebruik voor onbepaalde tijd, levensloopbestendig en derhalve een 
duurzame planontwikkeling.  
 
Conclusie:  
De woning zal worden gebouwd volgens de principes van “duurzaam bouwen” en voor 
onbepaalde tijd. 
 
4.2.6 Kabels en leidingen: 
 
In of bij plangebied liggen geen belemmerende transportleidingen van nutsbedrijven of 
beschermingszones voor tracé’s (zie ook paragraaf 4.1.4) 
 
Aan de Zuider Markweg 34 zijn alle gangbare nutsvoorzieningen aanwezig. De nieuwe 
woning zal worden aangesloten op de bestaande netwerken. Het vuilwater wordt 
afgevoerd op de bestaande (druk)riolering. 
 
Conclusie:  
De riolering en het overige nutsvoorzieningentracé vormen geen belemmeringen voor het 
bouwplan. 
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5.  Economische uitvoerbaarheid 
 
De ontwikkeling van het onderhavige bouwplan Zuider Markweg is een particulier 
initiatief. De initiatiefnemer neemt dan ook alle bijbehorende uitvoeringskosten voor zijn 
rekening. Middels de gemeentelijke legesverordening zullen de kosten voor het opstellen 
van een wijzigingsplan en de bijbehorende ruimtelijk-juridische procedure aan de 
initiatiefnemer worden doorberekend.  
 
Voor de gemeente Montferland zijn aan de ontwikkeling en uitvoering van dit project 
geen kosten en/of financiële risico’s verbonden. De financiële uitvoerbaarheid is 
gegarandeerd en er is een dekkende exploitatie. De initiatiefnemer heeft overleg gevoerd 
met de eigenaren van de belendende percelen en heeft afspraken gemaakt voor 
aanpassingen en afstemming. 
 
Conclusie: 
De economische uitvoerbaarheid wordt hiermee geacht voldoende te zijn aangetoond. 
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6.   Samenvatting en Conclusie 
 
Het bouwplan Zuider Markweg voor de sloop van een woning en bijgebouwen en de 
herbouw van een woning op een gewijzigde locatie op het perceel past in de landelijke, 
provinciale en regionale beleidskaders voor de instandhouding en versterking van een 
vitaal platteland. Het bouwplan past niet in het vigerende bestemmingsplan. Het 
bouwplan past wel in de stedenbouwkundige visie op het gebied (versterking ecologische 
verbindingszone) en de bestemmingswijziging is mogelijk op basis van de 
wijzigingsbevoegdheid van het College van Burgemeester en Wethouders. 
Ten behoeve van de realisatie van de woning dient een planologische procedure te 
worden gevoerd. De gemeente is in beginsel, onder voorbehoud van deze Ruimtelijke 
Onderbouwing en de benodigde milieuonderzoeken, bereid tot het voeren van de 
procedure. 
Het bouwplan wordt ingepast op een verschoven locatie verder uit de bosrand, op het 
bestaande weiland, ten noordwesten van de bestaande bebouwing. De kavel wordt 
ingericht met een landschapsplan. De bestaande woning en oude bijgebouwen worden 
gesaneerd.  
Het hemelwater zal volledig op eigen terrein worden geïnfiltreerd. Deze werkwijze 
voldoet daarmee aan de uitgangspunten van de gemeente en het Waterschap.  
Er zijn geen bodemkundige en milieuhygiënische beperkingen geconstateerd.  
Op het plangebied is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen 
archeologische waarden aangetroffen. De nieuwbouw past in de cultuurhistorische 
omgeving van het jonge ontginningenlandschap tussen landgoed De Byvank en de 
stuwwal Montferland.   
Op het perceel zijn voldoende parkeermogelijkheden waardoor de openbare weg niet 
wordt belast. De luchtkwaliteit wordt niet negatief beïnvloed.  
Er vindt geen overschrijding van de akoestische grenswaarde op basis van de Wet 
geluidhinder plaats.  
Het bouwplan  belemmert geen ruimtelijke en functionele milieutechnische aspecten en 
geen natuur en landschappelijke waarden. Met de verplaatsing van de woning en de 
herinrichting op basis van het landschapsplan wordt een ecologische meerwaarde bereikt.  
Alle aspecten van inrichting en haar gevolgen zijn in deze onderbouwing afgewogen en 
mede in relatie tot de belangen en rechten van derden.  
 
Conclusie: 
Er zijn geen belemmeringen voor het voeren van een planologische procedure voor de 
realisatie van de het bouwplan Klein Herenbrink aan de Zuider Markweg 34 in Beek. 
 
Planburo Oosterink 
17 mei 2018 
auteur: ing. J.H.B. Oosterink 
 
Document: ROB gemeente Montferland bouwplan Klein Herenbrink Zuider Markweg 34 Beek PBO 17 05 2018 
Status: Definitief  
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Zuider Markweg 34 

Plaats    : Beek 

Gemeente   : Montferland 

Provincie   : Gelderland 

Projectnummer   : S140030 

Bevoegde overheid  : Gemeente Montferland, deskundige namens de bevoegde overheid;  

  drs. M. Kocken, regio archeoloog 

Opdrachtgever   : Van Vugt Bouwadvies B.V. 

Uitvoerende instantie  : Synthegra bv 

Datum uitvoering veldwerk  : 08-04-2014 

Uitvoerders veldwerk  : drs. H. Kremer (prospector, KNA archeoloog) 

Onderzoeksmelding (ARCHIS) : 61.003 

Datum onderzoeksmelding : 01-04-2014 

Onderzoeksnummer (ARCHIS) : nog te bepalen 

Kaartblad   : 40G 

Periode    : laat-paleolitihcum tot en met nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 3.000 m
2
 

Perceelnummer(s)  : gem. Montferland, sectie G. nr. 237, 238 en 1139 

Grondgebruik    : tuin en opstallen 

Geologie   : dekzand met in de diepere ondergrond fluvioperiglaciale afzettingen 

Geomorfologie   : dekzandrug 

Bodem    : verstoord 

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Gelderland, te Nijmegen 

 

De onderzoekslocatie wordt omsloten door de volgende vier coördinaten: 

 

  NW 209134.4 434895.2 

NO 209176.2 434859.8 

ZO 209128.8 434817.3 

ZW 209095.9 434844.8 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra heeft in opdracht van Van Vugt Bouwadvies B.V. een archeologisch bureauonderzoek in 

combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Zuider Markweg 34in Beek. 

De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning.  

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

De specifieke verwachting uit het bureauonderzoek wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum – 

mesolithicum 

laag Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder de bouwvoor (vanaf 

circa 30 cm beneden 

maaiveld)  

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Onder de bouwvoor (vanaf 

circa 30 cm beneden 

maaiveld) tot diep in de C-

horizont 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

laag  Vanaf het maaiveld tot diep 

in de C-horizont 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 

 

Archeologische interpretatie veldonderzoek 

De natuurlijke veldpodzolgrond of vorstvaaggrond is in het hele plangebied niet aangetroffen. 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke bodem. Aangezien de bodem is 

verstoord, zijn eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen verloren gegaan. De lage verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen kan daarom worden gehandhaafd. 

 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen archeologische resten 

of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze periode. Daarom kan de 

middelhoge verwachting om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met de vroege 

middeleeuwen aan te treffen voor het plangebied naar laag worden bijgesteld. De lage verwachting voor de 

periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd kan om dezelfde reden worden gehandhaafd. 

 

Aanbeveling  

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra heeft in opdracht van Van Vugt Bouwadvies B.V. een archeologisch bureauonderzoek in 

combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Zuider Markweg 34 in Beek 

(afbeelding 1.1). De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een woning.  

De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 

van bouwputten voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het Verdrag van Malta, waaruit de Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg uit 2007 is voortgevloeid, voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

versie 3.2
1
 en de Leidraad Inventariserend Veldonderzoek.

2
 Het veldwerk is uitgevoerd op 8 april 2014. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Montferland, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.
3
 Volgens het vigerende beleid dient 

voor het plangebied een bureauonderzoek opgesteld te worden en/of een inventariserend veldonderzoek te 

worden uitgevoerd in de vroegste fase van de planvorming. 

 

De bevoegde overheid, de gemeente Montferland, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

selectiebesluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

Het doel van het karterend booronderzoek is het toetsen van het opgestelde verwachtingsmodel door de 

intactheid van de bodemopbouw vast te stellen en de eventueel aanwezige archeologische resten en/of 

vindplaatsen te inventariseren.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen op basis van het bureauonderzoek worden beantwoord:
4
 

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuurlijke afzettingen 

in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de onderzoekslocatie) en in de ondiepe 

ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

                                                            

1
 SIKB 2010. 

2
 SIKB 2006. 

3
Gazenbeek, Exaltus en Orbons, 2008.) 

4
 Willemse en Kocken, 2012. 
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2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

bodemhorizonten in het omringende gebied? 

3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van eventueel aanwezige 

antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d) in het 

omringende gebied? 

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende gebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, 

kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied geweest, uitgaande 

van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de Topografisch Militaire Kaart 1850 en d) het 

Bonneblad? 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief uitkomsten 

historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de landschappelijke 

eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of spoorcomplex minimaal:  

a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) de materiaalcategorieën, 

c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) verspreiding, e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of 

dikte vondstlaag), f ) fragmentatie, 

g) waarnemingsmethode, h) interpretatie, dat wil zeggen zowel systemisch (indien redelijkerwijs uit de 

gegevens af te leiden) als volgens het principediagram in figuur 2 op pagina 52 (zo gespecificeerd mogelijk 

(top-down typering) op basis van de waarnemingen). 

7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van sedimentatie, 

erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied 

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, ophoging, 

betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) heb je te 

maken in het onderzoeksgebied [inclusief (sub)recente36 bodemverstoring als gevolg van (sub)recent 

landgebruik/inrichting]? 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming (geografisch en 

stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus 

(stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten?  

10. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden], immobilia, 

ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen? 

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 

stratigrafisch)? 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het onderzoeksgebied 

aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 

zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch opgespoord worden 

(zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht beargumenteerd toe met verwijzing naar 

de verschillende KNA-leidraden. 
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De volgende vragen worden beantwoord op basis van de resultaten van het veldwerk; 

14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante 

natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? d) hoe dik is de 

holocene deklaag? 

15. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.), 

ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

16. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, 

afvallaag, ophogingslaag)? 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur,  textuur, samenstelling), 

b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en antropogene 

bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

18. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in het 

bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ 

bodemverstoring (bodemgaafheid)? 

 

19. Toetsing: Uitgaande van de onderzoeksstrategie uit 13, zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 

(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

20. Toetsing: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 

overeen met de resultaten van het bureauonderzoek (toetsen vragen 1 t/m 4)? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

21. Evaluatie: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 

zoekstrategie geweest (evaluatie vraag 7 t/m 13)? Licht beargumenteerd toe. Indien archeologische resten 

(indicatoren) aanwezig zijn: 

22. Wat is de (mogelijke) omvang, aard, datering en fysieke kwaliteit van deze archeologische vondst- en/of 

spoorcomplexen? Licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

23. Wat is de a) diepteligging van de top van het niveau met archeologische vondst- en/of spoorcomplexen 

(‘vondstlaag’) ten opzichte van het maaiveld? 

Wat is b) de dikte van deze vondstlaag of vondstlagen? Licht toe aan de hand van een beargumenteerde 

interpretatie van onderlinge boorprofielen. 

24. In hoeverre is deze vondstlaag/vondstlagen of het vondstmateriaal op, of in, de bodem representatief voor 

die in de diepere bodem? 

25. In hoeverre is de vondstlaag of het vondstmateriaal op, of in, de bodem representatief voor de ligging en 

verbreiding van een eventueel sporenniveau? 

26. Hoe kan men de prospectieresultaten vertalen in termen van conservering/kwaliteit, en/of verdere zoek- of 

waarderingsstrategieën? 

27. Welke consequenties zal voortgaande planuitvoering op de archeologische resten kunnen hebben? 

28. Welke a) mogelijkheden zijn er, of welk perspectief is er, voor in situ behoud. Wat zijn b) daarvoor de 

randvoorwaarden? Hoe c) dienen deze randvoorwaarden tijdens de waarderende fase te worden onderzocht? 
 
  



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 

Zuider Markweg 34 te Beek 

Projectnummer: S140030 

 

 

© Synthegra bv, Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  9 van 32 

 

1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 3.100 m
2
 groot en ligt aan de Zuider Markweg 34in Beek (afbeelding 1.1). Het terrein 

wordt in het noorden begrensd door een weiland, in het oosten door het bestaande erf, in het westen en 

zuiden door bos. Het plangebied is in gebruik als tuin met een aantal opstallen. De hoogte van het maaiveld 

ligt op circa 16,0 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil).
5
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: Topografische Dienst 1998). 

 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

De geplande inrichting van het plangebied betreft de bouw van een woonhuis en twee bijgebouwen 

(afbeelding 1.2). 

                                                            

5
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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Afbeelding 1.2: Toekomstige situatie binnen het plangebied, het gele vlak verbeeldt het nieuwe bouwblok, de 

lila vlakken de nieuwe bebouwing (Bron: opdrachtgever) 
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

• Geologische Kaart, schaal 1:600.000  

• Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

• Bodemkaart, schaal 1:50.000 

• Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.
6
 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 

Het plangebied ligt in het oostelijk zandgebied. Het landschap heeft zijn huidige vorm vooral tijdens de laatste 

ijstijd, het Weichselien (115.000 – 11.755 jaar geleden), gekregen. Het werd in deze periode zeer koud, maar 

het landijs bereikte Nederland niet.
7
 

 

Tijdens het koudste deel van het Weichselien, het Pleniglaciaal (75.000 – 15.700 jaar geleden), was de 

ondergrond permanent bevroren en moest het regen- en sneeuwsmeltwater over het oppervlak afstromen. 

Hierbij werden dalen uitgesleten en fluvioperiglaciale afzettingen gevormd. Deze fluvioperiglaciale afzettingen 

bevinden zich volgens de geologische overzichtskaart
 
van Nederland in het plangebied in de ondergrond en 

zijn zeer divers en bestaan uit fijn en grof zand, soms met grind, leemlagen en plantenresten.
8
 

 

De fluvioperiglaciale afzettingen zijn later bedekt met dekzand. In de koudste en droogste perioden van het 

Weichselien, met name tijdens het Laat-Pleniglaciaal (29.000-15.700 jaar geleden) en het Laat-Glaciaal 

(15.700-11.755 jaar geleden) was de vegetatie vrijwel verdwenen, waardoor op grote schaal verstuiving door 

de wind kon optreden en dekzand werd afgezet.
9
 Dit (vaak lemige) zand is kalkloos, fijnkorrelig (150 – 210 

                                                            

6
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 

7
 Berendsen 2004, 183. 

8
 Berendsen 2004, 189. 

9
 Berendsen 2004, 113. 
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µm), goed afgerond, goed gesorteerd en arm aan grind en wordt tot het Laagpakket van Wierden van de 

Formatie van Boxtel gerekend.
10

  

 

Het reliëf, dat bij de sedimentatie van het dekzand is ontstaan, wordt gekenmerkt door vlaktes, depressies en 

dekzandkopjes, afgewisseld met langgerekte ruggen. Op de Geomorfologische Kaart van Nederland schaal 

1:50.000 (afbeelding 2.1) staat aangegeven dat het plangebied op de overgang van een kleine dekzandrug 

(code 3k14) nar de golvende dekzandvlakte (code 3L5) ligt.  

Legenda 

3K14 : dekzandrug  

3L5 : glooiende dekzandvlakte 

4H3 : glooiing van hellingafspoelingen, al dan niet bedekt met dekzand 

3L6 : gordeldekzandwelvingen, al dan niet bedekt met oud bouwlanddek\ 

2M9 : vlakte van ten dele verspoelde dekzanden 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 

aangegeven met het rode kader (Bron: Stichting voor Bodemkartering en Rijks Geologische Dienst 1985). 

 

 

 

 

 

 

                                                            

10
 Berendsen 2004, 190. 
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Op de hoogtekaart van het plangebied en omgeving (afbeelding 2.2) is de dekzandrug waarop het plangebied 

ligt niet duidelijk te herkennen.
11

 Op deze kaart is het plangebied en de nabije omgeving weergegeven in gele 

kleuren, dat geeft een relatief hoge ligging aan. Ten westen van het plangebied zijn delen van het landschap 

weergegeven met de oranje kleur, wat een hoge ligging aangeeft. De oranje kleur geeft daar niet de hoogte 

van het maaiveld aan maar van de aanwezige bomen.  

 

Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader (Bron: www.ahn.nl). 

 

In het Holoceen (circa 11.755 jaar geleden tot heden) is het klimaat warmer en vochtiger geworden en is het 

landschap door geologische processen weinig veranderd. Het dekzand is door de toenemende vegetatie 

vastgelegd en de beken hebben zich ingesneden, waarbij beekdalen zijn ontstaan. In de nabije omgeving van 

het plangebied is geen beekdal aanwezig. 

 

Bodem 

Volgens de bodemkaart
12

 ligt het plangebied in een zone waar veldpodzolgronden en vorstvaaggronden 

voorkomen (afbeelding 2.3, code Hn/Zb21). De bodemgesteldheid verschilt op korte afstand vanwege het 

aanwezige microreliëf.
13

 In de ondiepe laagten zijn veldpodzolgronden ontstaan en op de iets hoger liggende 

zandkopjes komen vorstvaaggronden voor. Aangezien het plangebied vrij hoog ligt, is de kans groot dat hier 

vorstvaaggronden zijn ontwikkeld. 

                                                            

11
 www.ahn.nl 

12
 Stiboka 1985, blad 40 Oost Arnhem. 

13
 Stiboka 1975, 139. 
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Vorstvaaggronden zijn ontwikkeld in mineralogisch rijk zand. Door deze rijke bodem is er veel bodemleven, 

waardoor vorstvaaggronden kunnen ontstaan. Vorstvaaggronden hebben een ‘vage’ humushoudende 

bouwvoor (Ap-horizont), door de voortdurende omwerking als gevolg van een hoge biologische activiteit. 

Onder de bovengrond is een min of meer homogene verbruiningslaag aanwezig.
14

 Door de voortdurende 

omwerking behoort deze bodem tot de vaaggronden, maar dat is dus niet het gevolg van een beperkte 

periode van bodemvorming. 

 

Meestal zijn in het dekzand podzolgronden ontwikkeld. Bij podzolering worden kleine deeltjes, zoals ijzer, 

aluminium en humus uitgespoeld door infiltrerend regenwater. Dit proces wordt ook wel uitloging genoemd.
15

 

Deze deeltjes worden door het water naar beneden getransporteerd en spoelen daar in. De podzolgrond 

bestaat uit een donkere humeuze bovengrond (A-horizont), waaronder een lichtgrijze E-horizont 

(uitspoelingshorizont) aanwezig is. Hieronder ligt de bruine B-horizont (inspoelingshorizont), die geleidelijk 

overgaat in de natuurlijke ondergrond (C-horizont).
16

 Afhankelijk van de vroegere bodembewerking is de 

oorspronkelijke A-, E- en/of B-horizont in meer of mindere mate intact.  

 

Op de bodemkaart staan de gemiddelde grondwaterstanden aangegeven met zogenaamde 

grondwatertrappen. In het plangebied is sprake van een lage grondwaterstand, waarbij de lagere delen 

worden gekenmerkt door een grondwatertrap V en de wat hogere delen door een grondwatertrap VI. Dit 

betekent dat de gemiddeld hoogste grondwaterstand binnen 40 cm beneden maaiveld (V) of tussen 40-80 cm 

beneden maaiveld wordt aangetroffen (VI). De gemiddeld laagste grondwaterstand wordt dieper dan 120 cm 

beneden maaiveld aangetroffen (V en VI). 

                                                            

14
 Vroon 2000. Alterra rapport 71, 48. 

15
 De Bakker en Schelling 1989, 30. 

16
 De Bakker en Schelling 1989, 127. 
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Legenda 

Hn/Zb21 : associatie van veldpodzolgronden en vorstvaaggronden in leemarm en zwak lemig 

  fijn zand 

pZg23  : beekeerdgronden in lemig fijn zand 

bEZ21  : bruine enkeerdgronden in leemarm en  zwak lemig fijn zand 

Zn23  : vlakvaaggronden in lemig fijn zand 

Rn62C  : kalkloze poldervaaggronden in zavel en lichte klei 

Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 

rode kader (Bron: Stichting voor Bodemkartering 1975). 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd: 

 

• Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

• Centraal Monumenten Archief (CMA) 

• Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS II) 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

• Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Montferland 

• gegevens van amateur archeologen 

 

Volgens de IKAW (Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden) van de RCE geldt voor het plangebied een 

hoge archeologische verwachting (bijlage 2). Op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente 

Montferland heeft het plangebied een hoge archeologische waarde, maar de spikkeling geeft aan dat de 

bodem waarschijnlijk is verstoord. Deze kaarten zijn indicatief en zullen voor het opstellen van een 

gespecificeerd verwachtingsmodel worden genuanceerd en gepreciseerd, aangezien uit deze kaarten niet 

blijkt wat de aard en ouderdom is van de te verwachten archeologische resten. 

 

 

Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente 

Montferland, aangegeven met het rode kader (Bron: ArcheoPro, 2008 ). 
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Uit de archieven en ARCHIS II van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 

(binnen een straal van 200 m) is één waarneming bekend.  

 

Monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen binnen een straal van 200 m van het 

plangebied: 

 

Waarnemingsnummer 3.592 betreft de vondst van aardewerk behorend tot een Veluwse klokbeker uit het 

neolithicum (de toestand is onbekend). De vondst is gedaan door een particulier. 

 

De lokale historische vereniging is via email benaderd en heeft op de vraag of bij hen nog informatie uit het 

plangebied bekend is nog niet geantwoord. 
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

De eerste schriftelijke vermelding van het dorp Beek dateert van 1206 n. Chr. onder de naam “Beke”, in de 

betekenis van “natuurlijke waterloop”.
17

 De naam Beek is ontstaan doordat het beekje 't Peeske vroeger door 

dit dorp liep. Verschillende primitieve ijzersmelterijen waren aan het beekje gelegen.
18

 

 

Volgens het minuutplan (afbeelding 2.5) uit het begin van de 19e
 eeuw is geen bebouwing in het plangebied 

aanwezig. Hetzelfde geldt voor de kaart uit 1830-1855 (afbeelding2.6). Op deze kaart is te zien dat het 

plangebied nog niet is ontgonnen. Het toponiem De Steeg verwijst naar Huize De Steeg (een inmiddels 

verdwenen huis, voorheen het woonhuis van Joseph Smits en Peter Meisters)
19

  Huize De Steeg bevond zich 

ten noordwesten van het onderhavige plangebied. Op de kaart uit circa 1900 is er duidelijk bebouwing in het 

plangebied aanwezig (afbeelding 2.7). Het noordoostelijk deel is in gebruik als weide. 

  

 

                                                            

17
 Van Berkel en Samplonius, 2006. 

18
 www.heemkundekring.nl 

19
 http://www.heemkunde.nl/podcast/wandeling_in_beek/wandeling_in_beek2.html 
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Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw, aangegeven met 

het rode kader (Bron: www.watwaswaar.nl). 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1830-1855, aangegeven met het rode kader 

(Bron: Wolters Noordhoff Atlasproducties 1990, Oost-Nederland, blad 79). 

 

Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1900, aangegeven met het rode kader (Bron: 

www.archis2.archis.nl). 
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Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan.
20

 Op de verwachtingskaart van de gemeente ligt het plangebied in een zone die waarschijnlijk diep is 

aangetast.
21

 

 
  

                                                            

20
 www.bodemloket.nl 

21
 Gazenbeek e.a. 2008. 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Montferland (afbeelding 2.4) heeft het plangebied 

een hoge archeologische waarde toegekend gekregen, maar mogelijk is het plangebied diep verstoord.  

 

Het plangebied ligt relatief hoog in een golvende dekzandvlakte, waar naar verwachting vorstvaaggrondenof 

veldpodzolgronden in zijn ontwikkeld. Gezien de ouderdom van de te verwachte afzettingen kunnen in het 

plangebied vindplaatsen aanwezig zijn vanaf het laat-paleolithicum tot en met de nieuwe tijd. 

 

Jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum en mesolithicum hebben als woon- en verblijfplaats vaak voor de 

flanken van hoger liggende terreingedeelten in het landschap gekozen, bij voorkeur in de buurt van open 

water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst, nabij water heerst er ook 

een grotere biodiversiteit, wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel vergemakkelijkt. Het 

plangebied ligt relatief hoog in een golvende dekzandvlakte, maar in de directe omgeving van het plangebied 

was waarschijnlijk geen water aanwezig. Toch kunnen ook in het plangebied jagers en verzamelaars 

gebivakkeerd hebben. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het 

toenmalige oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. De vuursteenartefacten 

kunnen vanaf het maaiveld worden verwacht als deze zijn aangeploegd. In situ vondsten en sporen worden in 

de top van de vorstvaaggrond of de veldpodzolgrond onder de bouwvoor aangetroffen. Vanwege de 

verwachte bodemverstoring is de kans groot dat eventuele archeologische resten uit deze periode zijn 

verdwenen. Daarom is aan het plangebied een lage verwachting toegekend voor vuursteenvindplaatsen uit 

het laat-paleolithicum en mesolithicum. 

 

Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 

sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 

maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt en worden jagen en verzamelen steeds minder 

belangrijk. De nederzettingen worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond 

gefundeerd waren. Voor de watervoorziening worden waterputten gegraven en in en nabij de nederzetting 

worden afvalkuilen gegraven. Deze sporen kunnen diep in de bodem reiken, waardoor een oppervlakkige 

verstoring enkel impact heeft op de bovenste delen van de sporen. Ondiepe sporen kunnen echter wel zijn 

verdwenen. Sporen uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen kunnen vanaf de verbruiningslaag 

van de vorstvaaggrond of de veldpodzolgrond tot diep in de C-horizont worden aangetroffen. In de periode 

vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en 

droger gelegen gebieden. Met name grotere en hogere dekzandruggen in de omgeving van het plangebied 

hebben in deze periode een aantrekkelijke bewoningsplaats gevormd. Aangezien het plangebied relatief hoog 

ligt, kan bewoning hebben plaatsgevonden. Maar de bodem is naar verwachting diep verstoord, waardoor het 

grootste deel van eventueel aanwezige archeologische resten kan zijn gegaan. Daarom is aan het plangebied 

een middelhoge verwachting toegekend voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege 

middeleeuwen. 
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Geleidelijk verandert het bewoningspatroon en is het landschap niet meer bepalend voor de keuze van een 

bewoningslocatie. In de late middeleeuwen concentreert de bewoning zich in dorpen en bewoningsclusters. 

Rondom deze dorpen ligt het landbouwareaal dat instaat voor de voedselvoorziening van de inwoners. In dit 

gebied concentreerde de bewoning van het gebied zich met name rond de reeds bestaande bewoningskernen 

zoals Didam en Beek. Het plangebied lag hier relatief ver vandaan. Uit het bestudeerde kaartmateriaal blijkt 

dat in de 20
e
 eeuw in het plangebied bebouwing aanwezig is. Om deze redenen geldt een lage verwachting 

voor archeologische resten uit de late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum  – 

mesolithicum 

laag Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder de bouwvoor (vanaf 

circa 30 cm beneden 

maaiveld)  

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

middelhoog Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen 

Onder de bouwvoor (vanaf 

circa 30 cm beneden 

maaiveld) tot diep in de C-

horizont 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

laag  Vanaf het maaiveld tot diep 

in de C-horizont 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek is aan de hand van de 

Leidraad Inventariserend Veldonderzoek
22

 een karterend booronderzoek met een boordichtheid van ten 

minste 10 boringen per hectare uitgevoerd. Hiermee is het onderzoek verkennend voor vuursteenvindplaatsen 

uit de steentijd en karterend voor nederzettingsresten uit de latere perioden. Aangezien het plangebied circa 

3.000 m
2
 groot is, zijn in totaal 5 boringen gezet. 5 Vanwege het geringe oppervlak en de 

terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zijn de boringen zo gelijkmatig mogelijk 

over het plangebied verdeeld. De exacte boorlocaties zijn ingemeten met een meetwiel.  

 

Er is geboord met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn uitgevoerd tot minimaal 25 

cm in de C-horizont. Het opgeboorde sediment is gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm 

en/of verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 

boringen zijn lithologisch beschreven conform de NEN 5104
23

 en bodemkundig
24

 geïnterpreteerd. 

 

3.2 Beschrijving en interpretatie van de boorgegevens 

De locaties van de boringen staan in bijlage 3 en de boorprofielen in bijlage 4. Binnen het terrein zijn geen 

hoogteverschillen waargenomen. Het terrein is dus relatief vlak.  

 

Op basis van het bureauonderzoek werd in het plangebied een vorstvaaggrond of een veldpodzolgrond 

verwacht. De natuurlijke ondergrond zou uit dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel) 

bestaan. 

 

Op een diepte variërend van 40 tot 55 cm beneden het maaiveld is de C-horizont aangetroffen. De C-horizont 

bestaat uit matig siltig, matig fijn, goed gesorteerd en afgerond, roesthoudend zand dat is geïnterpreteerd als 

dekzand (Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel). Boring 2 lijkt de meest authentieke bodem. In deze 

boring is onder een donkerbruine, matig siltige, matig humeuze bouwvoor met een dikte van circa 30 cm een 

circa 10 cm dikke laag gemengd, bruinoranje zand aangetroffen. Deze gemengde zandlaag dekt de C-

horizont af. Boring 1 en boring 3 worden afgedekt door een circa 40 cm dik pakket licht geelbruin zand. Deze 

toplaag lijkt opgebracht. Daaronder bevindt zich de donkerbruine, humeuze oorspronkelijke bouwvoor, die met 

een scherpe ondergang direct op de C-horizont ligt. Boring 4 en 5 worden gekenmerkt door verstoorde 

bruingele tot geelbruine zandlagen die vanaf het maaiveld voorkomen. Er is geen restant van een 

oorspronkelijk bodem, naar verwachting een vorstvaaggrond of een veldpodzolgrond aangetroffen.  

 

3.3 Archeologische indicatoren 

Bij de controle van het opgeboorde bodemmateriaal zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen die 

wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. 

 

                                                            

22
 SIKB 2006. 

23
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

24
 De Bakker en Schelling 1989. 
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3.4 Archeologische interpretatie  

De natuurlijke veldpodzolgrond of vorstvaaggrond is in het hele plangebied niet aangetroffen. 

Vuursteenvindplaatsen bestaan voornamelijk uit strooiing van fragmenten vuursteen en ondiepe grondsporen, 

zoals haardkuilen, en bevinden zich in de bovengrond van de oorspronkelijke bodem. Aangezien de bodem is 

verstoord, zijn eventueel aanwezige vuursteenvindplaatsen verloren gegaan. De lage verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen kan daarom worden gehandhaafd. 

 

Nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd bestaan niet alleen uit fragmenten 

aardewerk, maar ook uit diepere sporen zoals paalgaten en afvalkuilen. Deze sporen kunnen tot in de C-

horizont reiken en zijn mogelijk nog intact. Tijdens het booronderzoek zijn echter geen archeologische resten 

of indicatoren aangetroffen, die wijzen op de aanwezigheid een vindplaats uit deze periode. Daarom kan de 

middelhoge verwachting om archeologische waarden uit de perioden neolithicum tot en met de vroege 

middeleeuwen aan te treffen voor het plangebied naar laag worden bijgesteld. De lage verwachting voor de 

periode late middeleeuwen tot en met de nieuwe tijd kan om dezelfde reden worden gehandhaafd. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied gold op basis van het bureauonderzoek een lage 

verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. Voor nederzettingsresten 

uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen gold een middelhoge verwachting en voor de late 

middeleeuwen en de nieuwe tijd gold een lage verwachting. Het doel van het inventariserend veldonderzoek 

is het toetsen van deze verwachting. 

 

4.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

1. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante natuurlijke afzettingen 

in het omringende gebied (binnen een afstand tot ca. 200 m van de onderzoekslocatie) en in de ondiepe 

ondergrond? d) Hoe dik is de holocene deklaag? 

Het plangebied ligt in een hoger gedeelte van de golvende dekzandvlakte, vermoedelijk op een kleine 

dekzandrug (code 3K14). Er wordt geen holocene deklaag verwacht. 

2. Wat is a) de aard (ontstaanswijze en classificatie) b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

bodemhorizonten in het omringende gebied? 

Er kunnen vorstvaaggronden of veldpodzolgronden voorkomen.  

 3. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van eventueel aanwezige 

antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d) in het 

omringende gebied? 

Een natuurlijke bodemhorizont kan worden verwacht in de top van het dekzand.  

4. Wat is a) de aard (ontstaanswijze), b) dikte, en c) omvang van eventueel in het omringende gebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, colluvium, 

kleidek, afvallaag, ophogingslaag)? 

Ten oosten van het plangebied komen plaggendekken voor, maar deze worden niet in het plangebied 

verwacht. 

5. Wat is het historisch landgebruik van de onderzoekslocatie en het omringende gebied geweest, uitgaande 

van a) de Hottingerkaart, b) het Kadastraal minuutplan, c) de Topografisch Militaire Kaart 1850 en d) het 

Bonneblad? 

In het onderzoeksgebied bevond zich blijkens de geraadpleegde historische kaarten geen bebouwing voor het 

begin van de 20
ste

 eeuw. 

6. Welke gegevens met betrekking tot archeologische complexen (‘waarnemingen’ inclusief uitkomsten 

historisch kaartonderzoek uit 5) zijn reeds binnen het onderzoeksgebied en/of binnen de landschappelijke 

eenheden rondom de onderzoekslocatie bekend? Vermeld per vondst- en/of spoorcomplex minimaal:  

a) bronvermelding (onderzoeksrapportages, ARCHIS-gegevens), b) de materiaalcategorieën, 

c) ouderdom, d) ruimtelijke (geografische) verspreiding, e) stratigrafische verspreiding (diepteligging en/of 

dikte vondstlaag), f ) fragmentatie, g) waarnemingsmethode, h) interpretatie, dat wil zeggen zowel systemisch 

(indien redelijkerwijs uit de gegevens af te leiden) als volgens het principediagram in figuur 2 op pagina 52 (zo 

gespecificeerd mogelijk (top-down typering) op basis van de waarnemingen). 

Er zijn geen archeologische complexen in het onderzoeksgebied bekend. 
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7. Gegeven 1 tot en met 4; met welke (primaire) natuurlijke formatieprocessen (fasen van sedimentatie, 

erosie, laterale verplaatsing, bodemvorming, degradatie e.d.) heb je te maken in het onderzoeksgebied. 

Deze worden niet verwacht. 

8. Gegeven 5 en 6; met welke (primaire) culturele formatieprocessen (grondbewerking, bemesting, ophoging, 

betreding, percelering, [de-]constructie, materiaaltypen, materiaalgebruik en materiaaldepositie e.d.) heb je te 

maken in het onderzoeksgebied [inclusief (sub)recente36 bodemverstoring als gevolg van (sub)recent 

landgebruik/inrichting]? 

In het plangebied wordt op basis van het bureauonderzoek diepgaande bodemverstoring verwacht. 

9. Gegeven 7 en 8; welke kunnen een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming (geografisch en 

stratigrafisch) van eventuele aanwezige vondstspreidingen, de vondstdichtheid, vondst- en spoorniveaus 

(stratigrafisch), en de fysieke kwaliteit van eventueel aanwezige archeologische resten?  

Door de verwachte diepgaande bodemverstoring kunnen zowel het vondstenniveau als het sporenniveau zijn 

gedegradeerd. 

10. Gegeven 1 tot en met 9; wat is de aard (mobilia [materiaalsoorten, fragmentatie, dichtheden], immobilia, 

ruimtelijke en stratigrafische spreiding, etc.) van (mogelijk) aanwezige vondst- en/of spoorcomplexen? 

Type 0: spoorloze complexen met een zeer lage en/of diffuse vondstdichtheid; deze kunnen worden verwacht 

in de top van het dekzand 

Type 1: spoorarme complexen met een lage vondstdichtheid in een zwak ontwikkelde cultuurlaag; kunnen 

worden verwacht in de komklei. 

Type 4: complexen met een matige tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen waarvan de vondstlaag 

gedeeltelijk is opgenomen in de bouwvoor; kunnen worden verwacht in de bodem in de top van de komklei 

Type 5: complexen met een matige tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen, waarvan de vondstlaag 

geheel is opgenomen in de bouwvoor; kunnen worden verwacht vanaf het maaiveld, gerelateerd aan de 

historisch bebouwing in het onderzoeksgebied. 

Dit geldt alleen als de diepgaande bodemverstoring niet wordt geconstateerd. 

11. Hoe manifesteren deze zich tijdens prospectieonderzoek (prospectiekenmerken, geografisch en 

stratigrafisch)? 

Type 0: door de afwezigheid van een cultuurlaag en de lage vondstdichtheid kan een dergelijk complex gemist 

worden bij prospectieonderzoek ; 

Type 1: de cultuurlaag kan in de boor worden herkend 

Type 4 en 5: de vondsten kunnen in de boor worden waargenomen 

12. Welke vondst- en/of spoorcomplexen (conform het principediagram) kunnen binnen het onderzoeksgebied 

aangetoond worden? Licht beargumenteerd toe. 

Type 0: spoorloze complexen (S0: spoordichtheid <0,5% van het onderzochte oppervlak) met een zeer lage 

en/of diffuse vondstdichtheid (A0<40 vondsten [groter dan 4 mm] /m²);  

Type 1: spoorarme complexen (S0/S1: 0,5-1%) met een lage vondstdichtheid (A0<40 vondsten/m²) in een 

zwak ontwikkelde cultuurlaag (L0/L1);. 

Type 4: complexen met een matige tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen (A2/S2: > 10%), waarvan de 

vondstlaag gedeeltelijk is opgenomen in de bouwvoor (vondstdichtheid B1/B2);  

Type 5: complexen met een matige tot hoge dichtheid aan vondsten en sporen (S2), waarvan de vondstlaag 

geheel is opgenomen in de bouwvoor (B1/B2 en A0. 

13. Met de inzet van welke zoekmethoden (detectie- en waarnemingsvorm, monsterbehandeling en 

zoekstrategieën) kunnen deze vondst- en/of spoorcomplexen (indicatoren) systematisch opgespoord worden 
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(zoeksleuven, booronderzoek, veldkartering, geofysisch etc.)? Licht beargumenteerd toe met verwijzing naar 

de verschillende KNA-leidraden. 

Type 0: zoeksleuven 

Type 1: karterend booronderzoek 

Type 4 en Type 5: oppervlakte kartering en karterend booronderzoek 

De diepgaande bodemverstoring kan met behulp van een verkennend booronderzoek worden vastgesteld. Er 

is gezien het geringe oppervlak van het plangebied gekozen voor een karterend booronderzoek. 

 

De volgende vragen worden beantwoord op basis van de resultaten van het veldwerk; 

14. Wat is a) de aard (ontstaanswijze, textuur, kleur), b) diepteligging en c) ouderdom van de relevante 

natuurlijke afzettingen in de ondiepe ondergrond ter plaatse van het onderzoeksgebied? d) hoe dik is de 

holocene deklaag? 

De ondergrond (C-horizont) bestaat uit licht oranjegeel, zwak siltig, matig fijn, roesthoudend zand, dat goed is 

gesorteerd en afgerond aanvoelt. Op basis van deze kenmerken is het geïnterpreteerd als dekzand 

(Laagpakket van Wierden, Formatie van Boxtel).  

De bodemverstoring wordt gekenmerkt door gevlekte zandlagen en reikt tot circa 50 cm beneden maaiveld. 

De oorspronkelijke bodem, vermoedelijk een vorstvaaggrond of een veldpodzolgrond  is geheel verdwenen. 

15. Wat is a) de aard (kleur, textuur, samenstelling), b) diepteligging, c) genese en d) gaafheid van natuurlijke 

en eventueel antropogene bodemhorizonten (akkerlagen en overige ‘verstoringslagen’, bemestingslagen e.d.), 

ter plaatse van het onderzoeksgebied? 

Er is geen bodem aangetroffen. 

16. Wat is a) de aard, b) dikte en c) omvang van eventueel ter plaatse van het onderzoeksgebied 

voorkomende afdekkende lagen en de (geschatte) ouderdom daarvan (plaggendek, stuifzandlaag, kleidek, 

afvallaag, ophogingslaag)? 

Er is geen afdekkende laag aangetroffen, dit werd ook niet verwacht. 

17. Indien er afdekkende lagen voorkomen; wat is a) de aard (ontstaanswijze, kleur,  textuur, samenstelling), 

b) gaafheid en c) dikte van het onderliggende afgedekte bodemprofiel (natuurlijke en antropogene 

bodemhorizonten zoals oude akkerlagen) en/of afzettingen? 

Niet van toepassing. 

18. Wat is a) de diepte tot waarop artefacten van recente ouderdom (‘modern’ afvalmateriaal) in het 

bodemprofiel voorkomen en/of b) tot welke diepte in het bodemprofiel is sprake van een ‘recente’ 

bodemverstoring (bodemgaafheid)? 

Het bodemprofiel is verstoord tot in de C-horizont tot een diepte van circa 50 cm beneden maaiveld. 

19. Toetsing: Uitgaande van de onderzoeksstrategie uit 13, zijn de verwachte vondst- en/of spoorcomplexen 

(archeologische indicatoren) binnen het onderzoeksgebied aanwezig? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 

Gezien het niet-aantreffen van een bodem, een cultuurlaag en evenmin van vondsten gecombineerd met de 

diepgaande bodemverstoring wordt de kans op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in het 

plangebied zeer klein geacht. 

20. Toetsing: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, in hoeverre komen de uitkomsten 

overeen met de resultaten van het bureauonderzoek (toetsen vragen 1 t/m 4)? Geef de mate van zekerheid of 

onzekerheid aan en licht toe met een beargumenteerde interpretatie. 
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De aangetroffen natuurlijke afzettingen in het plangebied komen deels overeen met de resultaten van het 

bureauonderzoek: de ondergrond bestaat inderdaad uit dekzand maar de verwachte bodem, een 

vorstvaaggrond of veldpodzolgrond is niet aangetroffen. De geconstateerde bodemverstoring is hier debet 

aan. 

21. Evaluatie: Uitgaande van waarnemingen gedaan tijdens het veldwerk, hoe adequaat is de gekozen 

zoekstrategie geweest (evaluatie vraag 7 t/m 13)? Licht beargumenteerd toe.  

De zoekstrategie heeft aangetoond dat geen cultuurlaag en evenmin vondsten in het plangebied te 

verwachten zijn. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan gesteld worden dat de kans op de 

aanwezigheid van bewoningssporen in het plangebied als zeer klein kan worden beschouwd. Daarmee is het 

onderzoek adequaat geweest. 

 

Omdat geen archeologische resten zijn aangetroffen zijn de overige vragen (paragraaf 1.2) niet van 

toepassing.  
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4.3 Aanbevelingen 

Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek 

geadviseerd. 

 

Bovenstaand advies vormt een zogenaamd selectieadvies. Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop 

wijzen dat dit selectieadvies nog niet betekent dat al bodemverstorende activiteiten of daarop voorbereidende 

activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit onderzoek zullen namelijk eerst moeten 

worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Montferland), die vervolgens een selectiebesluit 

neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, mochten tijdens de 

geplande werkzaamheden archeologische waarden worden aangetroffen, conform artikel 53 van de 

Monumentenwet uit 1988 (herzien in 2007) een meldingsplicht geldt bij de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap of bij de hem vertegenwoordigende bevoegde overheid, de gemeente. 

 
  



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 

Zuider Markweg 34 te Beek 

Projectnummer: S140030 

 

 

© Synthegra bv, Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  31 van 32 

 

Literatuur en kaarten 
 

Literatuur 

Bakker, H. de en J. Schelling, 1989: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, de hogere niveaus. 

Staring Centrum, Wageningen. 

 

Berendsen, H.J.A., 2004: De vorming van het land. Van Gorcum, Assen. 

 

Berendsen, H.J.A., 2005: Landschappelijk Nederland. Van Gorcum, Assen. 

 

Berkel, G. van, en K. Samplonius, 2006: Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en Historie. Prisma, Utrecht. 

 

Gazenbeek, K., R. Exaltus en J. Orbons 2008: Cultuurhistorische Waardenkaart Gemeente Montferland. 

ArcheoPro rapport nr. 828, Maastricht. 

 

Mulder, E.F.J. de, M.C. Geluk, I.L. Ritsema, W.E. Westerhoff en T.E. Wong, 2003: De ondergrond van 

Nederland. Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten 

 

Nederlands Normalisatie-instituut, 1989: NEN 5104 Geotechniek - Classificatie van onverharde 

grondmonsters. Nederlands Normalisatie-instituut, Delft. 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2006: Leidraad inventariserend veldonderzoek; Deel: 

karterend booronderzoek (aanvulling op de KNA 3.1). SIKB, Gouda. 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2010: Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, 

versie 3.2. SIKB, Gouda. 

 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 2006b: Leidraad inventariserend veldonderzoek; 

Deel: karterend booronderzoek (aanvulling op de KNA 3.1). SIKB, Gouda. 

 

Stiboka (Stichting voor Bodemkartering), 1975: Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, toelichting bij de 

kaartbladen 40 Oost en West Arnhem. Wageningen. 

 

Vroon, H.R.J., 2000: De bodemgesteldheid van het land Winterle-Oerle. Wageningen, Alterra. Rapport 71. 

 

Willemse, N.W. en M.H.J.M. Kocken, 2012: Archeologie met beleid. Afwegingskader voor archeologiebeleid in 

de Regio Achterhoek. Raap rapport 2501. 

 

 

 

 

 

 



Project:              Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend booronderzoek, 

Zuider Markweg 34 te Beek 

Projectnummer: S140030 

 

 

© Synthegra bv, Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  32 van 32 

 

Kaarten 

 

TNO Bouw en Ondergrond, 2008: Geologische overzichtskaart van Nederland 1:600.000 (www.dinoloket.nl) 

Stiboka (Stichting voor Bodemkartering), 1985: Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 40 Oost 

Arnhem. Wageningen. 

 

Stiboka (Stichting voor Bodemkartering) en RGD (Rijks Geologische Dienst), 1985: Geomorfologische kaart 

van Nederland schaal 1:50.000, blad 40 Arnhem. Wageningen/Haarlem. 

 

Topografische Dienst, 1998: Topografische kaart van Nederland, schaal 1:25.000. Emmen. 

 

Wolters Noordhoff Atlasproducties, 1990: Grote Historische Atlas van Nederland; 3 Oost Nederland 1830–

1855, schaal 1:50.000. Groningen.  

 

Internet (geraadpleegd maart 2014) 

www.archis2.archis.nl 

www.ahn.nl 

http://www.heemkunde.nl/podcast/wandeling_in_beek/wandeling_in_beek2.html  

www.bodemloket.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kich.nl 

www.watwaswaar.nl 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Overzicht geologische en archeologische tijdvakken
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Chronostratigrafie voor Noordwest-Europa volgens Zagwijn (1974), Vandenberghe (1985) en De Mulder . (2003). Lithostratigrafie
volgens De Mulder . (2003). Mariene isotoop stadium (MIS) volgens Bassinot . (1994). Atmosferische data volgens Stuiver . (1998).
Zuurstofisotoop calibratie (OxCal) versie 3.9 Bronk Ramsey (2003), toegepast op het Laat-Weichselien en het Holoceen.
Archeologische periode-indeling en ouderdom volgens de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB).
Vegetatie bewerkt volgens Berendsen (2000). Pollenzones volgens P. Vos & P. Kiden (2005).
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Bijlage 2:    Combinatiekaart IKAW, AMK en Archis waarnemingen 
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Bijlage 3:    Boorpuntenkaart 
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Bijlage 4:    Boorprofielen 
 
 
 
 
 
 



Projectcode: S140030

Projectnaam: Zuider Markweg 30

Datum: 22-4-2014

Pagina 1 / 1
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Legenda (conform NEN 5104)
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1. Inleiding 
 

1.1. Aanleiding 
 
Bouwkundig Tekenbureau van Vugt is voornemens om op het onderzoeksgebied te Beek 
een woning te realiseren in een gewijzigde erfindeling en op een aan te passen bouwblok 
in opdracht van de familie B. Klein Herenbrink. De oude woonboerderij wordt gesloopt.  
Gezien nationale en internationale regelgeving is het noodzakelijk onderzoek te doen 
naar beschermde flora en fauna. Voor goed veldonderzoek is het mede noodzakelijk 
te weten welke flora en fauna potentieel (kunnen) voorkomen op het onderhavig 
onderzoeksgebied. 
 

1.2. Doel 
 

Met het opstellen van deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord: 
 

•  Welke, middels de Flora- en faunawet beschermde, flora en fauna komen 
potentieel voor op het onderzoeksgebied? 

•  Welke negatieve effecten kan de potentieel aanwezige flora en fauna 
ondervinden van de ingreep? 

•  Is, gelet op de mogelijke negatieve effecten, het uitvoeren van de ingreep 
een overtreding van de Flora- en faunawet? 

 

1.3. Verantwoording 
 

Door Bouwkundig Teken- en Adviesbureau van Vugt is aan Planburo Oosterink, Adviseurs 
voor Ruimtelijke Inrichting en Beheer uit Gaanderen gevraagd de Quickscan uit te 
voeren. 
Dit rapport is de weerslag van het bureauonderzoek, de veldinventarisatie en de 
ecologische beoordeling van het plan. 
 

 
 
Locatie: Zuidermarkweg 34 te Beek (grenzend aan de landsgrens) bron: Google Maps 
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2. Flora- en faunawet 
 

2.1 Wetgeving en verplichtingen 
 
In het kader van de Flora- en faunawet moeten de gevolgen van een wijziging in de 
ruimtelijke ordening worden onderzocht en zo nodig nadelige gevolgen voorkomen of 
gecompenseerd worden. 
 

De Flora en Fauna van Nederland is beoordeeld en gerubriceerd op zeldzaamheid en de 
bedreiging van het voortbestaan. De bedreigde soorten staan aangegeven op een 
zogenaamde “rode lijst” van het IUCN. Rode lijst soorten zijn planten en dieren die uit 
Nederland verdwenen zijn of dreigen te verdwijnen. De actuele lijst omvat 3363 soorten 
die verder in tabellen zijn gerubriceerd met beschermingscategorieën.   
 
Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van bepaalde soorten 
zijn beschermd. De Flora- en faunawet maakt onderscheid in drie 
beschermingscategorieën. Iedere categorie heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en 
toetsingscriteria. Bij het onderzoek is in beeld gebracht of er vaste rust- of 
verblijfplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende 
beschermingscategorieën. Vervolgens wordt beoordeeld of de voorgenomen ingreep 
verstorend werkt. Broedvogels en vleermuizen zijn soortgroepen uit de strengste 
beschermingscategorie. Voor de overige soortgroepen is de beschermingsstatus 
afhankelijk van de soort. 
 
Broedvogels 

Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd en vallen onder 
de strikt beschermde klasse (soorten tabel 3). De Flora- en faunawet regelt onder meer 
de bescherming van vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en 
jongen, of het vernielen van nesten en eieren is verboden. In de meeste gevallen is een 
overtreding gemakkelijk te voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uit te voeren of de broedgelegenheid buiten het broedseizoen te verwijderen. 
Nesten van huismus, steenuil, sperwer, ransuil, kerkuil, boomvalk, buizerd, gierzwaluw, 
grote gele kwikstaart, havik, ooievaar, oehoe, roek, slechtvalk, wespendief en zwarte 
wouw zijn het gehele jaar beschermd. Het betreffen soorten uit de 
beschermingscategorieën 1 t/m 4 van de aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke 
ingrepen (bron: Dienst Regelingen, 25 augustus 2009). De nestplaats, bomengroep of 
boomholte van een deel van deze soorten worden ook buiten het broedseizoen gebruikt. 
Een ander deel van deze soorten maken enkel gebruik van door andere vogelsoorten 
gemaakte nestgelegenheid, of maken ieder jaar gebruik van hetzelfde nest (of dezelfde 
nestlocatie). Daarnaast is er een aantal soorten waarvan de nesten niet jaarrond 
beschermd zijn, ondanks dat de soort ieder jaar op dezelfde plek terugkeert om te 
broeden (beschermingscategorie 5). Van deze soorten wordt verondersteld dat ze over 
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders 
te vestigen. Voorwaarde hierbij is dat er in de directe omgeving wel geschikt habitat 
aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn spechtensoorten, huiszwaluw, boerenzwaluw, 
ekster, bosuil, torenvalk en holenbroeders als boomkruiper, koolmees en bonte 
vliegenvanger. Nestlocaties van soorten uit de beschermingscategorie 5 zijn in 
uitzonderlijke gevallen ook buiten het broedseizoen beschermd als zwaarwegende feiten 
of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
 
Vleermuizen 

Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten zowel binnen de Flora- en 
faunawet als binnen de Natuurbeschermingswet een strikte bescherming. Alle 
vleermuissoorten staan vermeld in bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit 
betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van vaste rust- en verblijfplaatsen. 
Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele systeem waarvan 
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een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat niet 
alleen alle verblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de 
foerageergebieden bescherming genieten. Vleermuizen zijn streng beschermd omdat dat 
ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn sommige soorten erg zeldzaam 
geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren worden verstoord, is de 
kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken. Maar al te 
vaak worden bomen gekapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin 
een vleermuiskolonie bevindt, heeft dat grote gevolgen voor de vleermuisstand in de 
wijde omgeving. Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang 
duren. Vleermuizen kunnen zelf geen 
verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. 
Daarnaast hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat 
foerageergebieden en vliegroutes, waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, 
verdwijnen. De impact die een ingreep kan hebben verschilt sterk per situatie en per 
soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn om een passend advies te 
geven. 
 
Algemene zorgplicht 

Voor de incidenteel te verwachten grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt een 
algehele vrijstelling van de Flora- en faunawet met betrekking tot de ruimtelijke 
ontwikkelingen en herinrichting die plaats zullen vinden op de onderzoekslocatie. Dit 
neemt dat niet weg dat aan de algemene zorgplicht moet worden voldaan. Deze 
zorgplicht houdt in dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen 
nadelige gevolgen voor de fauna kunnen ontstaan, verplicht is dergelijk handelen 
achterwege te laten of maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te voorkomen.” 
Onder de Flora- en Faunawet zijn ongeveer 500 van de 36.000 soorten in Nederland 
aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. 

Overzicht aantallen wettelijk beschermde dier- en plantensoorten per klasse 

  Aantal beschermde soorten  

Ongewervelde dieren    

Kreeftachtigen  1 

Weekdieren  2 

Kevers  5 

Mieren 4 

Libellen 8 

Dagvlinders  26 

    

Gewervelde dieren    

Vissen  12 

Amfibieën 16 

Reptielen 7 

Zoogdieren,  65 

waarvan Vleermuizen 17 

Vogels vrijwel allemaal 

 
  

Planten    

Vaatplanten 102 

   

Bron: Staatscourant en Staatsblad CBS/MNC/jan08 
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2.2. Algemene maatregel van Bestuur 

 

Op 23 februari 2005 is de zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur “AmvB art. 75” 
van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit besluit is een vrijstelling voor 
specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert de AmvB de 
gedragscode. Voor ontheffingen en gedragscodes bij ruimtelijke ingrepen is de lijst 
omgezet in een indicatievelijst die als hulpmiddel fungeert bij het inventariseren. 
 
De AmvB verdeeld alle beschermde soorten (op uitzondering van de vogels) in drie 
tabellen. 
De meer algemeen voorkomende beschermde soorten staan in tabel 1, de overige 
beschermde soorten staan in tabel 2 en de strikt beschermde soorten staan in tabel 3. 
Voor de vogelsoorten geldt een andere regeling. Per brief van 25 augustus 2009 heeft 
bevoegd gezag laten weten nieuw beleid te hebben met betrekking tot vogels. Onlangs is 
de gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector goedgekeurd. Hierin staat een 
aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelnesten.  
In de praktijk zijn in beginsel alle vogels en nesten beschermd. 
 
Tabel 1 

Voor soorten die opgenomen zijn in tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer de 
werkzaamheden vallen onder: 
 

• bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw; 
• bestendig gebruik; 
• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting; 

 
Wanneer de werkzaamheden niet onder een van deze categorieën vallen en er is een 
negatief effect op de soorten uit tabel 1, dan dient een ontheffing aangevraagd te 
worden. 
Deze wordt dan, door bevoegd gezag, onderworpen aan een lichte toets. Het 
toetsingscriterium daarbij is of de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in 
het geding is en of de activiteit een redelijk doel dient. 
 
Tabel 2 

De soorten zoals opgenomen in tabel 2 zijn strenger beschermd. Hierbij geldt een 
vrijstelling mits gewerkt wordt volgens een door de minister goedgekeurde gedragscode. 
Vallen de werkzaamheden niet onder de bij tabel 1 genoemde categorieën of wordt niet 
gewerkt volgens een gedragscode, dan moet een ontheffing aangevraagd worden. Deze 
wordt, net als de soorten van tabel 1, onderworpen aan een lichte toets. 
 
Tabel 3 

De soorten uit tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer 
werkzaamheden vallen onder een van de bij tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet 
zonder meer een vrijstelling. Enkel bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling 
mogelijk wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Bij negatieve 
effecten op beschermde soorten die ontstaan bij werkzaamheden die in een van de 
andere categorieën vallen zijn ontheffingsplichtig. Voor het verstrekken van een 
ontheffing worden deze onderworpen aan de zware toets. Dit houdt in dat: 
 

• Er mag geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit zijn; 
• De activiteit mag er niet voor zorgen dat er afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort; 
• Er moet sprake zijn van een in of bij de wet genoemd belang. 
• Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van 
een door de Habitatrichtlijn erkend belang: 
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� dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 
redenen van sociale of economische aard en voor het milieu 
wezenlijk gunstige effecten; 

� de bescherming van flora en fauna; 
� de openbare veiligheid. 

 

Vogels 

Per brief van 25 augustus 2009 heeft bevoegd gezag laten weten nieuw beleid te hebben 
met betrekking tot vogels. Onlangs is de gedragscode voor de bouw- en ontwikkelsector 
goedgekeurd. Hierin staat een aangepaste lijst met jaarrond beschermde vogelnesten. 
Voor ontheffingen en gedragscodes bij ruimtelijke ingrepen is de lijst omgezet in een 
indicatieve lijst die als hulpmiddel fungeert bij het inventariseren. 
 
2.3. Gedragscodes 

Werken volgens een gedragscode kan een vrijstelling van soorten op tabel 2 en tabel 3 
geven. Hiervoor dient echter gewerkt te worden volgens een door de minister 
vastgestelde gedragscode. Bij onderhavige activiteit is de gedragscode van Bouwend 
Nederland het meest toepasselijk. 
 
De gedragscode geeft richtlijnen voor natuurvriendelijk grondwerk en bouwen en 
beschrijft hoe om te gaan met de ecologische kwaliteiten van het gebied. 
 

 
 
Stappenschema uit de gedragscode “Bouwend Nederland” 
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3. Werkwijze en inspanning 
 

Op 24 april 2014 is het onderzoeksgebied Zuidermarkweg 34 te Beek door J.H.B. 
Oosterink bezocht. Daarbij is gekeken naar de aanwezige ruimtelijke structuren en de 
ecotopen op en rond het onderzoeksgebied.  
 
Vervolgens zijn de volgende stappen doorlopen: 
 
1. Door middel van een literatuuronderzoek is gekeken welke beschermde flora en fauna 
in de ruime omgeving van het onderzoeksgebied is waargenomen. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de meest recente verspreidingsatlassen (al dan niet online), de 
literatuurlijst op www.zoogdiervereniging.nl en is gezocht naar onderzoeksrapporten via 
Google.  
 
2. Aan de hand van het veldbezoek en de geraadpleegde literatuur is op basis van expert 
judgement een inschatting gemaakt welke beschermde flora en fauna en bijbehorende 
functies potentieel op het onderzoeksgebied voorkomen. 
 
3. In samenspraak met de opdrachtgever is de ingreep in kaart gebracht en omschreven. 
 
4. Op basis van de beschreven ingreep is een inschatting gemaakt of een negatief effect 
op de potentieel aanwezige soorten en functies redelijkerwijs te verwachten is. 
 
5. Uiteindelijk zijn de mogelijke negatieve effecten getoetst aan de Flora- en faunawet. 
 
 
 
 

 
 
Lokale ligging plangebied Zuidermarkweg 34 te Beek  (landsgrens met Duitsland) 
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4. Bureauonderzoek 
 

Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Zuidermarkweg 34 te Beek, gemeente 
Montferland van de provincie Gelderland. Het plangebied ligt buiten de bebouwde kom op 
ca. 1 km ten zuidwesten van de kom Beek. Ten zuidwesten van het plangebied ligt een 
bosgebied (grotendeels over de landsgrens Duitsland, sloot ten zuiden van het 
plangebied) en op 200 m ten noordoosten ligt camping de Bijvanck.   
 
De snelweg A12 ligt op ca. 500 m. ten zuidwesten van het plangebied. 

 

 
Globale inkadering plangebied, plangebied en ligging in relatie tot de directe omgeving 

 
 
Het plangebied buiten de bebouwde kom van Beek. Het valt buiten de Europese vogel- 
en habitatrichtlijngebieden en de Natura 2000 gebieden. Dit zijn de grotere 
natuurgebieden waaronder voor Oost Nederland en deze regio het rivierengebied en de 
Veluwe. 
 

 
 
Natura 2000 gebieden Nederland, provincie Gelderland 
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De afstand van het plangebied tot het Natura 2000 gebied “De Geldersepoort” is ca. 7,5 
kilometer. De afstand tot het natuurkerngebied Montferland (oost) is ca. 1 kilometer en 
de afstand tot landgoed Bijvanck ca. 400 m. (west). Het bouwplan heeft geen invloed op 
deze gebieden.  
 

 

 
 
Kaart ecologische hoofdstructuur, verbindingszone Bijvanck - Montferland 

 
 
Het plangebied ligt binnen de kerngebieden van Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in de 
ecologische verbindingszone tussen landgoed Bijvanck en de bossen van Montferland.  
De Provincie (en gemeente) beoogt de ecologische kwaliteit van de verbindingszone te 
versterken.  
 
Op basis van de provinciale Atlas Groen Gelderland zijn voor het plangebied ten aanzien 
van fauna geen bedreigde (rode lijst) soorten te verwachten. Voor de flora kunnen 
mogelijk enkele soorten worden verwacht op basis van de Flora van Nederland.  
Rode lijst soorten zijn planten en dieren die uit Nederland verdwenen zijn of dreigen te 
verdwijnen. De actuele lijst omvat 3363 soorten.  Rode lijst soorten zijn vooral op 
Montferland te verwachten. 
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5. Veldonderzoek 
 

Op basis van de aanwezige ecotopen is een beoordeling gemaakt welke beschermde flora 
en fauna mogelijk op het onderzoeksgebied voorkomt. Aangezien onderhavige activiteit 
in de categorie ruimtelijke ordening valt wordt in dit hoofdstuk enkel van soorten uit 
tabel 2 en 3 een beoordeling gemaakt (zie bijlage tabellen). 
Voor het veldonderzoek is het gehele perceel onderzocht inclusief de directe omgeving en 
de bestaande bebouwing (woning en bijgebouwen).  
 

Algemene typering ecotoop: 
 
Het plangebied betreft een oude woonboerderijtje met omliggende weilandjes. Op het erf 
zijn enkele bomen aanwezig en rond het perceel staat een jonge meidoornhaag met 
struweel van (knot) wilgen. 
Een deel van de weilanden wordt bemest en gemaaid of begraasd.  
Een modulaire lijst aangetroffen planten is als bijlage toegevoegd. 
 

5.1. Vaatplanten 

In betreffend weiland werden geen beschermde vaatplanten verwacht en deze zijn 
tijdens het veldbezoek ook niet aangetroffen. 
 

 
Het plangebied betreft een erf met weilanden met bemeste en intensief begraasde weide met 
algemene plantensoorten en beperkte ecologische waarde. Jonge meidoornhaag rond het perceel. 

 
5.2. Zoogdieren 

 

Grondgebonden zoogdieren 
De verspreiding van de grote bosmuis, veldspitsmuis en de eikelmuis ligt in de directe 
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omgeving van Winterswijk, Twente, Zeeuws-Vlaanderen of in Zuid-Limburg.  
De noordse woelmuis behoeft een zeer natte kruidenrijke vegetatie. De waterspitsmuis is 
gebonden aan schone wateren.  
Derhalve kan gesteld worden dat deze soorten niet binnen het plangebied zullen 
voorkomen. Er zijn ook geen indicaties voor verblijfplaatsen van beschermde 
grondgebonden zoogdieren waargenomen.  
 
Vleermuizen 
De bosrand achter het plangebied is geschikt als foerageergebied voor een groot aantal 
vleermuissoorten. De plannen voor het plangebied belemmeren deze eventuele 
ecologische waarde niet. Het nieuwe erf wordt verder van de bosrand geplaatst.  
 

 
 
 

 
Oude houtopslag tegen de bosrand 
 
De bestaande woonboerderij wordt intensief bewoond met gebruik van alle 
woonvertrekken. De schuurtjes worden gebruikt voor (hout)opslag.  
De bebouwing op het plangebied is onderzocht met een “bat-detector” op de 
aanwezigheid van vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen. 
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Metingen met bat-detector op 24 april 2014. (geen ultrasone geluidswaarnemingen) 

 

 
 
 
Marterachtigen 
Het plangebied is een potentiële verblijfplaats voor de steenmarter. 
 
 
Met een speciaal op de signalering van marterachtigen getrainde JR terriër is het 
plangebied onderzocht op de aanwezigheid van beschermde fauna.  
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Er zijn echter geen sporen van de das of andere marterachtigen aangetroffen. Het 
plangebied is mogelijk te intensief in gebruik waardoor verstoringen.  
Gesteld kan worden dat de marter of de das op het plangebied dan ook geen 
verblijfplaats of essentieel foerageergebied heeft.  
 

  
 
Eekhoorn 
Op het onderzoeksgebied of in nabije beplantingen van het bosgebied zijn geen nesten 
van de eekhoorn aangetroffen. Wel is aannemelijk dat de eekhoorn rond het plangebied 
algemeen voor zal komen. 
Op het erf zijn geen oude holle bomen aanwezig. 
 

  
bestaande te handhaven knotwilgen perceelgrens 
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Bestaand erf met diverse  bomen en parkeerruimte 

 
5.3. Vogels 

 
In de bomen rond het plangebied zijn diverse nesten van vogels waargenomen. 
Te verwachten broedvogels zijn zangvogels die in de tuin broeden als de merel, koolmees 
en de winterkoning. De specht is gehoord in de omgeving maar heeft geen aanwijsbare 
pleisterplaats op het onderzoeksgebied. Verblijfplaatsen zijn niet aanwezig. 
Het is aannemelijk dat het onderzoeksgebied onderdeel is van het leefgebied van de 
steenuil. Echter op en rond het plangebied zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid 
aangetroffen. Het bouwplan heeft daarom (behoudens evt. tijdens het broedseizoen) 
geen ïnvloed het leefgebied niet. Op dit moment zijn geen nesten aanwezig in de te 
verwijderen bomen op het bestaande erf en ook niet in of aan de woning en de 
bijgebouwen.  
 

  
Laantje Paardekastanjes in matige staat. 

 
5.4. Amfibieën en vissen 

Op het plangebied zelf is geen water aanwezig en is daarom niet geschikt als 
voortplantingswater voor amfibieën en vissen. Op het plangebied kan de aanwezigheid 
van (overwinterende) amfibieën redelijkerwijs uitgesloten worden. 
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5.5. Reptielen 

In de bosrand kunnen mogelijk reptielen met een vaste verblijfplaats voorkomen. Deze 
verblijfplaatsen worden niet bedreigd door het initiatief. Er zijn geen sporen van 
aanwezigheid van reptielen op en rond het erf aangetroffen. 
 
5.6. Libellen en dagvlinders 

De omgeving van het plangebied is in potentie een aantrekkelijk gebied voor libellen en 
dagvlinders. Deze zijn echter niet aangetroffen. De directe omgeving met nat en 
bloemrijk grasland ten zuiden van het plangebied is een aantrekkelijk leefgebied.  
Het initiatief beoogd de bebouwing verder uit de bosrand te plaatsen.  
Gezien de huidige aard van het plangebied met overwegend intensief gemaaide 
oppervlakken (erf en weiden) kan het voorkomen van beschermde libellen en dagvlinders 
binnen het plangebied redelijkerwijs uitgesloten worden.  

 
Natte bloemrijke natuurweide ten zuiden van het plangebied (Duitsland), in eigendom 
initiatiefnemer 

 
5.7. Overige ongewervelden 

Gezien de aard van het plangebied kan het voorkomen van 
beschermde overige ongewervelden binnen het plangebied (erf en weiden) redelijkerwijs 
uitgesloten worden. 

 
Intensief beheerde weide grenzend aan de bosrand Duitsland 
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6. Het plan 
 
 
De wijziging van inrichting van het plangebied betreft de vervangende bouw van een 
woning met bijgebouwen verder van de bosrand. Zie onderstaand landschapsplan. 
Het bouwplan zelf moet nog nader worden uitgewerkt. Rond de woning komen nieuwe 
landschapselementen zoals nutsbomen en een boomgaard. Een bestaande okkernoot 
wordt verplant. De overige bomen op het bestaande erf zijn niet waardevol. Het laantje 
van paardekastanjes langs de bestaande oprit verkeren in matige staat.  
  

 
De bestaande sloot langs de bosrand (tevens landsgrens met Duitsland) wordt vergraven 
waardoor een natuurlijk en gevarieerd talud ontstaat met een aantrekkelijke 
milieugradiënt. Langs de sloot komen groepen vochtminnend struweel. 
In de westhoek van het perceel wordt op een deel van het weiland een poel aangelegd. 
De vrijkomende grond wordt gebruikt voor de aanleg van de hoogstamfruit boomgaard. 
Op en rond het erf komen nieuwe bomen en de nieuwe inrit wordt voorzien van een rij 
veldesdoorns. De bestaande hagen rond het perceel blijven behouden. 
Langs het erf en de oprit komen nieuwe hagen. 
 
Met de verplaatsing van het bouwblok en de aanleg van landschappelijke beplantingen en 
voorzieningen ontstaat een meerwaarde voor de biotoop en een versterking van de 
ecologische verbindindingszone.  
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7. Toetsing aan de Flora- en faunawet 
 

Op basis van de resultaten en de ingreep is een toetsing op de Flora- en faunawet 
uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk op welke soorten mogelijk een negatief effect optreed en 
of hiervoor aanvullend onderzoek dan wel een ontheffing in het kader van de Flora- en 
faunawet noodzakelijk is. 
 
7.1. Vaatplanten, amfibieën, vissen, reptielen, libellen en dagvlinders 

en ongewervelden 

 

Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit deze soortgroepen 
Op en rond het erf en de weiden redelijkerwijs uitgesloten kunnen worden. Daarmee is 
ook een negatief effect op deze soorten redelijkerwijs uit te sluiten. Betreffende deze 
soortgroepen zal de uitvoer van de ingreep zal dan ook geen overtreding van de Flora- 
en faunawet plaatsvinden. 
 
7.2 Zoogdieren 

 

Grondgebonden zoogdieren 
Uit de resultaten blijkt dat het voorkomen van beschermde soorten uit deze soortgroepen 
redelijkerwijs uitgesloten kunnen worden. Daarmee is ook een negatief effect op deze 
soorten redelijkerwijs uit te sluiten. Betreffende deze soortgroepen zal de uitvoer van de 
ingreep zal dan ook geen overtreding van de Flora- en faunawet plaatsvinden. 
 
Vleermuizen 
Uit de resultaten blijkt dat enkele vleermuissoorten rond het onderzoeksgebied kunnen 
voorkomen. De toetsing laat zien dat er geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen 
verwijderd worden. De inpassing van de woning belemmert geen vliegroute langs de 
bosrand.  
 
Marterachtigen 
Een potentieel negatief effect op de steenmarter kan redelijkerwijs uitgesloten worden.  
 
7.3 Vogels 

 
De inrichting van het plangebied wijzigt zich door een sanering van de oude gebouwen en 
nieuwbouw meer centraal op het perceel. Dit in een vervangende groene erfinrichting.  
Hagen en beplantingen zijn gunstig voor vogels. Gelet op de bestaande situatie van een 
open erf en steriele weiden is een negatief effect op soorten met een vaste rust- en/of 
verblijfplaats redelijkerwijs uit te sluiten. 
Ook schade op het eventuele leefgebied van een steenuil is redelijkerwijs uit te sluiten. 
Er is sprake van een gelijkwaardige of verbeterde biotoop voor vogels. 
 
Bij de sloop en bouw dient wel rekening gehouden te worden met mogelijk aanwezige 
broedvogels in de bomen en beplantingen rond het plangebied. Alle nesten van vogels 
zijn beschermd wanneer deze in functie zijn. Er zullen eventueel vroegtijdig werende 
maatregelen moeten worden getroffen of activiteiten buiten het (verlengde) broedseizoen 
van 15 maart tot en met 15 juli.  
Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet is niet nodig. 
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8. Conclusies en aanbevelingen 
 
Uit de toetsing aan de Flora- en faunawet blijkt dat, bij de uitvoer van de ingreep er 
eventueel alleen  negatieve effecten te verwachten zijn op: 
 

• Vogels. 
 

Dit betreft dan eventueel het effect op nesten rond het plangebied.  
Op de overige soortgroepen wordt geen negatief effect op beschermde soorten (of 
functies) verwacht. De voorgenomen ingreep met de vervangende bouw van een 
vrijstaande woning en de inrichting van een erf met natuurlijk sloottalud, struweel, 
bomen en poel biedt een meerwaarde voor de biotoop van vogels en andere dieren. Er is 
gelet op de bestaande situatie van een steriele begraasde weide een positief effect op 
flora en fauna. Het landschapsplan geeft een versterking van de ecologische 
verbindingszone.  
 
Ecologisch effect:  

Het plan is per saldo een “positieve ecologische ontwikkeling”.   
 
Aanbevelingen: 
 
Voor de mogelijk aanwezige broedvogels geldt dat de werkzaamheden bij voorkeur 
buiten het broedseizoen uitgevoerd dienen te worden. Voor het broedseizoen stelt de wet 
geen vaste begin of eind datum, echter loopt dit vaak van 15 maart tot 15 juli. Dienen de 
werkzaamheden toch binnen het broedseizoen uitgevoerd te worden, dient vooraf een 
inventarisatie van aanwezige nesten uitgevoerd te worden. Deze mogen tijdens de 
werkzaamheden niet verstoord worden. 
Wanneer de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd worden, is geen nader 
onderzoek of ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk. 
 
 
Datum: 6 mei 26 september 2014 
 
Planburo Oosterink 
ing. J.H.B. Oosterink 
 
Document: Ecologische Quickscan Flora & Fauna Zuidermarkweg 34 Beek 05 05 2014 
Rapportnr: PBO 14050501 
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Bijlage 1: Tabellen Flora- en faunawet 
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Bijlage 2: Modulaire soortenlijst inventarisatie plangebied 
 
 
Plangebied Zuidermarkweg 34 Beek opname: 24 april 2014 

 
Veldbeemd 
Engels Raaigras 
Paardebloem 
Akkerhoornbloem  
Veldereprijs 
Veldzuring 
Scherpe Boterbloem 
Gewone muur 
Duizendblad 
Margriet 
Rood Zwenkgras 
Herderstasje 
Grote en kleine Brandnetel 
Zevenblad 
Kleefkruid 
Gele lis 
 
 
 
 
 
Omgeving Plangebied: Erf en bosrand 

 

Ruwe Berk 
Beuk 
Veldesdoorn   
Noordse Esdoorn 
Zomereik 
Paardekastanje 
Gewone es 
Wilg (diverse soorten) 
Diverse siergewassen  
 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geen beschermde, rode lijst en tabel 2 en3 soorten aangetroffen. 
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