
Omgevingsvergunning
- Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing -

Afwijking inhoudsmaat
wooneenheden Kollenburgweg
4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam
Gemeente Montferland



OMGEVINGSVERGUNNING
- Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing -

Afwijking inhoudsmaat wooneenheden Kollenburgweg 4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam

Gemeente Montferland

Status: definitief

Datum: juni 2021

Locatie Nijmegen Locatie Vught

St. Stevenskerkhof 2 Parklaan 21

6511 VZ Nijmegen 5261 LR Vught

024 - 322 45 79

info@pouderoyentonnaer.nl

www.pouderoyentonnaer.nl



Inhoudsopgave

Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing 5

Bijlage 1 Erftransformatie Kollenburgweg 6 te Didam 6

Bijlage 2 Oorspronkelijk bouwplan   20

Bijlage 3 Oorspronkelijk landschapsplan  22

Bijlage 4 Afwijkingen bouwplan  24

Bijlage 5 Landschapsplan 'plus' 31

Bijlage 6 Verkennend bodemonderzoek  33

Bijlage 7 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai  111

Bijlage 8 Onderzoek geurhinder veehouderijen  137

Bijlage 9 Bureauonderzoek archeologie  154

Bijlage 10  Karterend booronderzoek archeolgie  179

Bijlage 11  Quickscan natuurtoets  213

omgevingsvergunning  Afwijking inhoudsmaat wooneenheden Kollenburgweg 4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam 3



Bijlagen bij ruimtelijke onderbouwing

omgevingsvergunning  Afwijking inhoudsmaat wooneenheden Kollenburgweg 4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam 5



Bijlage 1  Erftransformatie Kollenburgweg 6 te 
Didam

6 omgevingsvergunning  Afwijking inhoudsmaat wooneenheden Kollenburgweg 4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam



reg i ir ^g^e/fng ) 

Ingekomen 1 8 MEI 701 1 

GEZIEN afdoen voor: 
Burgem. archiaf ^ 
welh. 
- -

cl"fs. nr. / 
seer l o - a / 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Montferland 
t.a.v. de heer L. Bosch 
Postbus 47 
6940 BA DIDAM 

G E L D E R S GENOOTSCHAP 

Arnhem, 17 mei 2011 

Betreft Erftransformatie 

Uw referentie 

Onze referentie cs/jb/t. 11092.1 

Geachte heer Bosch, 
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Didam. 
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INLEIDING 
Aan de Kollenburgweg staat het boerenbedrijf. De familie Eggink is 
voornemens de woning te behouden samen met de twee daarachter 
gesitueerde schuren. De overige schuren zullen worden gesloopt. 
Op de locatie van de te verwijderen schuren zullen (twee) nieuwe 
woongebouwen met maximaal vijf wooneenheden (met bijgebouwen) 
terugkeren. 

De gemeente Montferland wil dat verandering van erven bijdraagt 
aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Daarom heeft zij de 
ervenconsulent van het Gelders Genootschap gevraagd onafhankelijk 
advies te geven over de opzet van de vervangende nieuwbouw. 
Dit advies geeft uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ruimtelijk 
ontwerp van het erf en de bebouwing. Het vormt een kader bij de 
welstandsadvisering en de vergunningverlening door 
het gemeentebestuur. 

Beleidskader 
Het beleid voor functieverandering is beschreven in de 
streekplanuitwerking Notitie functieverandering buitengebied voor 
de stadsregio Arnhem Nijmegen. De gemeente Montferland heeft dit 
verder uitgewerkt in de Parapluherziening 'Ruimte voor Vernieuwing' 
(bestemmingsplan) en het beeldkwaliteitsplan Buitengebied 
Montferland. 

Hierin staan ontwerprichtlijnen voor de opzet en inrichting van het 
agrarische erf. Tevens zijn criteria opgenomen voor de beeldkwaliteit op 
landschap- en erfniveau. 

Kenmerken erf 
Een erf wordt gekarakteriseerd door een aantal kenmerken die 
uitgangspunt zijn voor het ontwerp van het nieuwe erf: 
1. Een erf is een ensemble van gebouwen en beplanting; 
2. Een erf bestaat uit gebouwde en niet gebouwde elementen die 

in verschillende tijden tot stand zijn gekomen, maar toch een 
sterke samenhang hebben; 

3. De elementen van een erf zijn gegroepeerd in en aan een 
gemeenschappelijke ruimte; 

4. Een erf heeft een duidelijke hoofdentree; 
5. Elk erf is verknoopt met het landschap. 
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HUIDIGE KWALITEITEN 
Landschap 
Het erf ligt midden in het Kampenlandschap dat gekenmerkt wordt 
door een kleinschalige verkaveling. De bebouwing is geclusterd en 
veelal omgeven door groen. Hiertussen is het landschap meer open van 
karakter. Op veel plekken is de vroegere kleinschaligheid aangetast door 
schaalvergroting in de landbouw. Hierdoor is veel groen verdwenen en 
zijn de gebouwen nadrukkelijker in het landschap aanwezig. Rondom 
de locatie is de bebouwing flink toegenomen. Naast enkele oude 
boerderijtjes zijn er ook nieuwe erven en woningen bijgekomen. Het 
landschap is daardoor verdicht met rood. 

Langs de Kollenburgweg staat laanbeplanting dat op enkele 
plekken onderbroken is. Nabij de locatie zijn op enkle plekken 
kavelgrensbeplanting opnieuw aangeplant. 
Solitaire bomen vormen hier en daar nog de restanten van het 
verdwenen groen. 

Het beleid is erop gericht om de bebouwing op de erven zoveel mogelijk 
te clusteren en te omringen met groen zodat er een duidelijk contrast 
ontstaat tussen de omsloten erven en het daar omheen gelegen meer 
open landschap. 
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Bebouwing in de omgeving Bebouwing in de omgeving 

De bestaande woning. Het erf met de schuren ligt daar achter. Aan de andere zijde staat de Te vervangen schuren 
garage van de woning. 
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HUIDIGE KWALITEITEN 
Erf en gebouwen 
In de omgeving van de Kollenburgweg zijn de woningen eenvoudig van 
karakter. Ze bestaan veelal uit één laag met een zadeldak. Hier en daar 
is nog een historische boerderij te vinden. Door het aanwezige groen 
met de bomen(rijen) heeft de straat grotendeels een besloten karakter. 

Het betreffende perceel heeft een 'schone' inrit naar de woning en de 
naastgelegen garage. De schuren en het erf worden ontsloten door een 
(tweede) 'vuile' inrit. Op het voorerf staan enkele fruitbomen en op het 
achtererf zijn enkele kleine bossages en boomgroepen te vinden. Op het 
zuidelijke deel van de erfscheiding staan knotwilgen. Aan de achterzijde 
(westzijde) wordt het perceel grotendeels afgesloten door aaneen 
gesloten groen van het naastgelegen perceel. 

Samenvatting kwaliteiten 
Laanbeplanting en kavelgrensbeplanting in de omgeving. 
Compactheid van het erf. Schuren en woning staan 
rondom een klein verhard erf. 
Erfbeplanting. 
Ligging nabij Didam. 
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SCHETSEN MET NIEUWE ERFOPZET 
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Model 1: carré met geschakelde bebouwing met hoek. Luchtfoto 
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NIEUWE KWALITEITEN 
Advies 
In deze paragraaf worden randvoorwaarden en uitgangspunten gefor
muleerd voor het ruimtelijk ontwerp van het erf. Het maakt duidelijk 
wat de ambities zijn en reikt inspiratie aan om mooie plannen te ont
werpen. De schetsen geven een mogelijke uitwerking van het advies, 
andere uitwerkingen binnen het gegeven advies zijn mogelijk. 
De initiatiefnemer wordt aangeraden een (landschaps)architect in te 
schakelen bij de uitwerking van plannen voor deze locatie. 

Landschap 
Tussen de gebouwen zijn kleine openingen gehouden, zodat er 
spannende doorzichten naar het open landschap ontstaan. 
Rondom de gebouwen blijft het perceel zo open mogelijk zodat 
bestaande doorzichten gehandhaafd blijven. Het plaatsen van losse 
boomgroepen op het nog open perceel geeft de ruimte enige schaal en 
maat. Tevens worden de gebouwen hierdoor meer vanzelfsprekend in 
het landschap opgenomen. 

Op de erfafscheidingen worden de bestaande wilgen gehandhaafd en 
op de benodigde plaatsen worden hagen als erfafscheiding toegevoegd. 
Groen wordt vooral toegevoegd als losse boomgroepen op het erf en 
als het aanbrengen van laanbeplanting, zodat het erf verankerd komt 
te liggen aan de landschappelijke structuur (zie ook blz. 61 van het 
beeldkwaliteitplan Buitengebied Montferland). Hierbij dient gebruik 
te worden gemaakt van streekeigen beplanting. De weiden blijven 
open, om de afwisseling tussen beslotenheid en meer open plekken te 
versterken. 

Door de teruggeschoven ligging ten opzichte van de woning en de 
geringe hoogte en bescheiden uitstraling van de schuren en de nieuwe 
woningen, nemen de nieuwe gebouwen een ondergeschikte positie in 
ten opzichte van de woning. De nieuwe (bij)gebouwen zijn een laag met 
kap. 

Door de gebouwen rondom een gezamenlijk erf te positioneren ontstaat 
een besloten en gemeenschappelijk erf, van waaruit alle gebouwen 
ontsloten zullen worden. Tevens is hier ruimte voor parkeren. Door de 
omsloten bebouwing worden de auto's vanuit de omgeving uit het zicht 
onttrokken. Bijgebouwen en parkeren zijn inpandig of gezamenlijk. 

Dit principe is verder uitgewerkt in twee mogelijke modellen. 
De initiatiefnemer en zijn adviseurs hebben aangegeven gebouwen te 
realiseren voor een oudere doelgroep en daarvoor te denken aan een 
carré van gebouwen. Dit is mogelijk wanneer het beeld vanaf de weg 
niet te massief en gesloten wordt, zodat zodat tussen of onder de 
gebouwen door het landschap kan worden ervaren (zichtlijnen). 

Referentiebeelden 
De referentiebeelden geven een indruk van de te realiseren bebouwing. 
Zie hiervoor ook de criteria van de gemeente Montferland voor de 
beeldkwaliteit op landschap- en erfniveau ( blz. 49 t/m 51). Van belang 
zijn vooral de dak- en gevelverhoudingen, de beperkte hoogte (één laag 
met een kap) , een functionele en sobere opzet (Drentse schuur als 
inspiratie) en de toepassing van passende materialen. 

Erf en gebouwen 
Vanwege het beleid van de gemeente is gezocht naar een compacte 
opzet waarbij de bestaande schuren en de nieuwe woningen achter de 
bestaande woning zijn gesitueerd. Om het gebied tussen de bebouwing 
en het achtergelegen groen zo open mogelijk te houden is de nieuwe 
bebouwing zo dicht mogelijk achter het woonhuis geplaatst. 
De gebouwen vormen samen een ensemble. 
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10 I Notitie van uitgangspunten en randvoorwaarden voor Kollenburgweg 6 Didam| ERVENCONSULENT | 2011 



11 I Notitie van uitgangspunten en randvoorwaarden voor Kollenburgweg 6 Didam| ERVENCONSULENT | 2011 



Gelders Genootschap • Postbus 68 6800AB Arnhem 

T(026) 442 1742 • 

ervenconsulent@geldersgenootschap.nl 



Bijlage 2  Oorspronkelijk bouwplan

20 omgevingsvergunning  Afwijking inhoudsmaat wooneenheden Kollenburgweg 4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam





Bijlage 3  Oorspronkelijk landschapsplan

22 omgevingsvergunning  Afwijking inhoudsmaat wooneenheden Kollenburgweg 4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam
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Zie Wijzigingslijst met tekeningen bestaand en tekeningen 
nieuw



Bijlage 5  Landschapsplan 'plus'
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Bijlage 7  Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai
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Akoestisch onderzoek 
(Standaard Rekenmethode I) 

Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam 

Gemeente: Montferland 

Projectnummer: P1888.01 

Opdrachtgever: Fam. L.L.G. Egging 

Datum: 06 april 2011 

Status:  Concept 



P1888.01 Akoestisch onderzoek (SRM I) locatie Kollenburgweg 6 te Didam 2

Inleiding 

In opdracht van de familie Egging heeft Kobessen Milieu B.V. een akoestisch onderzoek 

verricht ten behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen op de planlocatie “Kollenburgweg 

6 te Didam”.  

De planlocatie is in de huidige situatie in gebruik als agrarisch bedrijf (houden en fokken van 

varkens), waartoe op de locatie één bedrijfswoning alsmede zes agrarische bijgebouwen 

aanwezig zijn. Op de planlocatie is men voornemens om twee woongebouwen, met elk 3 

wooneenheden, te realiseren in ruil voor de amovatie van vier van de zes agrarische 

gebouwen. De bestaande bedrijfswoning, alsmede twee behoudenswaardige gebouwen 

worden gehandhaafd. Voor deze ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan 

nodig en is derhalve op grond van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek naar de 

geluidsbelasting op de gevel van de nieuw te realiseren woning noodzakelijk. 

Het doel van het akoestisch onderzoek is het bepalen van de geluidsbelasting op de 

planlocatie door de volgende drie geluidsbronnen: 

- Wegverkeer 

- Railverkeer 

- Industrie 

De geluidsbelasting op de nieuwe woning wordt getoetst aan de waarden van de Wet 

geluidhinder (Wgh). 

Als uitgangspunt voor het uitvoeren van het akoestisch onderzoek is aangehouden de 

inrichtingstekeningen zoals door de initiatiefnemers ter beschikking gesteld zijn. 
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Situatie planlocatie 
De planlocatie is gelegen langs de Kollenburgweg te Didam, en is gelegen in de invloedssfeer 

(geluidszone) van de volgende wegen: 

- Kollenburgweg : bestemmingsverkeer voor aangelegen bedrijven en/of  

  woningen; 

- De Hogenend : bestemmingsverkeer voor aangelegen bedrijven en/of 

  woningen; 

- N813 Tatelaarweg : provinciale weg, doorgaand verkeer tussen de kern Didam en 

  de rijkweg A12. 

In de Wet geluidhinder (Wgh) staat dat voor een bestemmingsplan inzichtelijk moet worden 

gemaakt welke geluidsbronnen in het gebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor 

woningen en andere gevoelige bestemmingen. 

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij ruimtelijke 

ontwikkelingen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en 

industrielawaai. In het onderliggende akoestisch onderzoek wordt onderzoek gedaan naar de 

akoestische situatie op de planlocatie als gevolg van wegverkeerslawaai. 

Wegverkeerslawaai 

Artikel 76 Wgh verplicht ertoe om bij de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan 

dat betrekking heeft op gronden binnen een geluidzone ter zake van de geluidsbelasting van 

de gevel van geprojecteerde geluidsgevoelige bestemmingen (zoals woningen) de 

grenswaarden uit de Wgh in acht te nemen. Hiertoe moet een akoestisch onderzoek worden 

gedaan naar die geluidsbelasting. 

Normstelling 

In de Wet geluidhinder, artikel 82 is bepaald dat voor woningen binnen een geluidzone de ten 

hoogste toelaatbare geluidbelasting van de gevel, vanwege de weg, 48 dB bedraagt. Op basis 

van artikel 83 Wgh is het mogelijk dat een hogere waarde wordt vastgesteld, met dien 

verstande dat deze waarde de in artikel 83 Wgh weergegeven maximale geluidbelasting niet 

overschrijdt. Voor de situatie op het plangebied bedraagt de maximale geluidbelasting 53 dB.  

Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende 

geluidsbelasting verminderd met de aftrek ex artikel 110g van de Wet geluidhinder alvorens 

toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 

van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2006, en bedraagt: 

� 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;

� 5 dB voor de overige wegen;

� 0 dB bij de bepaling van de geluidswering van de gevel.
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Uitgangspunten planlocatie 
Het plangebied is gelegen in de geluidszones van de wegen Kollenburgweg, De Hogenend en 

de Tatelaarweg (N813). Overige relevante wegen zijn op dusdanig grote afstand van de 

planlocatie gelegen dat deze als niet relevant voor de geluidsbelasting op de planlocatie 

worden beoordeeld. De rijksweg A12 is op ruim 650 meter afstand gelegen van de 

planlocatie, waarmee de bijdrage van het wegverkeer over de A12 aan de akoestische situatie 

op de planlocatie verwaarloosd kan worden.  

De Kollenburgweg is een doorgaande weg, gelegen tussen de Tatelaarweg (N813) en de 

rijksweg A12. Er is aan het einde van de Kollenburgweg echter geen oprit naar de A12, 

waardoor er slechts bestemmingsverkeer van de Kollenburgweg gebruik maakt. Verkeer ten 

behoeve van het bedrijventerrein Kollenburg maakt grotendeels gebruik van de 

Hengelderweg, aangezien er geen directe verbinding is tussen de Kollenburgweg en het 

bedrijventerrein. De Kollenburgweg is verhard middels asfalt, waarop nabij de planlocatie een 

maximum snelheid geldt van 60 km/uur. 

De weg De Hogenend is een weg die de wegen Kollenburgweg en Hengelderweg verbindt. 

Met name bestemmingsverkeer dat de woningen en/of bedrijven aan De Hogenend of de 

Kollenburgweg wil bereiken maakt gebruik van deze weg. Doorgaand verkeer maakt 

doorgaans gebruik van de Hengelderweg en/of Tatelaarweg (N813). De weg De Hogenend is 

verhard middels asfalt, waarop een maximum snelheid geldt van 60 km/uur. 

De Tatelaarweg (N813) is een provinciale weg, welke een verbindingsweg vormt tussen de 

kern Didam en de rijksweg A12. De Tatelaarweg is verhard middels asfalt, waarop een 

maximum snelheid van 80 km/uur geldt. Ten behoeve van de artikel 19 Wro procedure die het 

hoveniersbedrijf aan de Tatelaarsweg 20 in Didam mogelijk moest maken, is door DGMR 

Industrie, Verkeer en Milieu B.V., in opdracht van Kobessen Milieu B.V. een akoestisch 

onderzoek wegverkeerslawaai (rapportnummer V.2008.0385.00.R001, d.d. 19 maart 2008) 

uitgevoerd. Aangezien de planlocatie op korte afstand van de locatie Tatelaarweg 20 is 

gelegen, kunnen de resultaten van het uitgevoerde onderzoek als representatief worden 

beschouwd voor de akoestische belasting op de planlocatie.  

Op verzoek heeft de gemeente Montferland informatie verstrekt over de verkeersintensiteiten 

op de Kollenburgweg en De Hogenend. De Kollenburgweg en De Hogenend zitten niet in de 

Regionale Verkeers- en Milieukaart (RVMK). Dat houdt in dat er een lagere intensiteit op zit 

dan 300 voertuigen per etmaal. Bij het bepalen van de verkeersintensiteit over de 

Kollenburgweg en De Hogenend is uitgegaan van een verkeersintensiteit van 300 voertuigen 

per etmaal (worst case scenario) in 2011.  

Aangezien de verkeersintensiteit op de Kollenburgweg en De Hogenend gelijkwaardig zijn, 

en de afstand van de planlocatie tot De Hogenend ruim groter is dan de afstand tot de 

Kollenburgweg, kan de geluidsbelasting van het wegverkeer over De Hogenend worden 

verwaarloosd ten opzichte van de geluidsbelasting van het wegverkeer over de 

Kollenburgweg. Het wegverkeer over De Hogenend wordt derhalve in de berekeningen buiten 

beschouwing gelaten. 
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De verkeersintensiteiten, welke gebruikt zijn bij het bepalen van de akoestische situatie op de 

planlocatie, zijn in tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1 Verkeersintensiteiten over wegen (omgerekend naar het jaar 2021) 
1
 

Weg Intensiteit per etmaal Voertuigcategorie 2 Intensiteit totaal (per etmaal) 

Personenwagens 337 

Licht vrachtverkeer 22,0 

Kollenburgweg 366 

Zwaar vrachtverkeer 7,3 

De verdeling van de verkeersintensiteiten over de verschillende voertuigcategorieën 

(personenwagens, lichte- en zware vrachtwagens) en over de verschillende dagdelen (dag, 

avond en nacht) zijn voor de genoemde wegen niet bekend. Voor de genoemde wegen is de 

verdeling 92% / 6% / 2% voor personenwagens, lichte- en zware vrachtwagens aangehouden. 

Voor de dag / avond / nachturen is daar 6,5% / 3,7% / 0,9% aangehouden. Dit resulteert in de 

volgende intensiteiten (tabel 2). 

Tabel 2 Verkeersintensiteiten over wegen per uur 

Weg Max. snelheid Verharding Voertuigcategorie Dag 

(7 – 19h) 

Avond 

(19 - 23h) 

Nacht 

(23 – 7h) 

Personenwagen 21,9 12,5 3,0 

Licht vrachtverkeer 1,4 0,8 0,2 

Kollenburgweg 60 km/uur DAB (ref) 

Zwaar vrachtverkeer 0,5 0,3 0,1 

Kollenburgweg 

Middels de rekentool op de website www.stillerverkeer.nl is een berekening uitgevoerd 

conform de Standaard Rekenmethode I (SRM I). Op basis van de in tabel 2 opgenomen 

verkeersgegevens is bepaald op welke afstand van de as van de Kollenburgweg de 48 dB-

contour (hoogst toelaatbare geluidsbelasting) is gelegen. Het resultaat van de berekening, 

alsmede de ingevoerde gegevens, is als afbeelding 1 weergegeven. 

Uit de berekening blijkt dat, op een afstand van 7,9 meter van de wegas van de 

Kollenburgweg, het geluidsniveau (Letm) 53 dB bedraagt. Wanneer de aftrek ex artikel 110g 

van de Wet geluidhinder wordt meegenomen, kan worden geconcludeerd dat de 48 dB 

contour op 7,9 meter van de wegas van de Kollenburgweg is gelegen. Indien de gevels van de 

nieuw te realiseren woningen op minimaal 7,9 meter van de wegas van de Kollenburgweg 

worden gerealiseerd, voldoet de gevelbelasting aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting op 

de gevel en zijn aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. 

1
 Uitgaande van een autonome groei van 2,0% per jaar 

2
 Verdeling personenvervoer, licht vrachtverkeer en zwaar vrachtverkeer niet bekend. Bij de berekeningen is 

rekening gehouden met de volgende verdeling: personenvervoer 92%, licht vrachtverkeer 6%, zwaar 

vrachtverkeer 2%. 
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Tatelaarweg (N813) 

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek, zoals door DGMR Industrie, Verkeer en 

Milieu B.V. is uitgevoerd, blijkt dat de 48 dB contour (incl. aftrek art. 110g Wgh) op circa 

197 meter afstand van de wegas van de Tatelaarweg is gelegen. Hierbij wordt echter wel 

uitgegaan van de verkeerssituatie in het jaar 2018 (12.036 voertuigen per etmaal). De 

rapportage van DGMR is als bijlage I bij deze rapportage gevoegd. 

Uit gegevens van de provincie Gelderland bedraagt de gemiddelde verkeersintensiteit over het 

jaar 2010 op de Tatelaarweg (telvak Aansluiting A12 – Doetinchemseweg) 9.763 voertuigen 

per etmaal. Indien deze gegevens worden gecorrigeerd naar het jaar 2021 (uitgaande van een 

autonome groei van 2% per jaar, bedraagt de verkeersintensiteit 12.139 voertuigen per etmaal. 

Het verschil tussen de berekende verkeersintensiteit in 2021 en de verkeersintensiteit, zoals 

door DGMR is gebruikt bij haar akoestisch onderzoek, is met 103 voertuigen per etmaal 

(0,86%) zeer gering. Op basis daarvan kan worden gesteld dat, wanneer de gevels van de 

nieuw te realiseren woningen op de planlocatie op minimaal 200 meter van de wegas van de 

Tatelaarweg zijn gelegen, de gevelbelasting voldoet aan de hoogst toelaatbare 

geluidsbelasting op de gevel en zijn aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. 

Aangezien er op de planlocatie sprake is van woningen, gelegen in twee of meer aanwezige 

geluidszones, dient overeenkomstig artikel 110f lid 1, van de Wet geluidhinder onderzoek 

gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen.  

In lid 3 van artikel 110f is echter vermeld dat het eerste (en tweede lid) uitsluitend van 

toepassing zijn indien voor een woning: 

a. Een hogere waarde zal worden vastgesteld, en

b. Voor dezelfde woning de geluidsbelasting vanwege tenminste een andere geluidsbron als

bedoeld in het eerste lid, in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde overschrijdt.

Daarnaast wordt in het vierde lid omschreven dat het eerste en tweede lid alleen worden 

toegepast ten aanzien van geluidsbronnen als bedoeld in het eerste lid waarvan de 

geluidsbelasting in de toekomstige situatie de voorkeurswaarde overschrijdt. Aanvullend 

onderzoek naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen is derhalve 

niet noodzakelijk. 
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Afbeelding 1: 

Resultaat berekening SRMI via website www.stillerverkeer.nl (Kollenburgweg). 

Resultaat berekening is excl. correctie ex. art. 110g Wgh. 
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Conclusie 
Indien de nieuw te realiseren woningen zodanig wordt gesitueerd binnen het bouwblok op de 

planlocatie, dat de gevels van de woningen op minimaal 7,9 meter afstand van de wegas van 

de Kollenburgweg en op minimaal 200 meter afstand van de wegas van de Tatelaarweg 

gelegen zijn, zal de geluidsbelasting op de gevels vanwege het wegverkeer op de genoemde 

wegen voldoen aan de hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB.   

 

Aanvullend akoestisch onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.  
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1. Inleiding

In opdracht van Kobessen Milieu heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch 

onderzoek en een onderzoek naar de luchtkwaliteit verricht ten behoeve van de artikel 19 Wro 

procedure die het hoveniersbedrijf aan de Tatelaarweg 20 in Didam mogelijk moet maken. 

Aangezien de nieuwe functie geen geluidsgevoelige bestemming is in de zin van de 

Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek naar de grenswaarden aan de Wet geluidhinder niet 

noodzakelijk. De geluidsbelasting ter plaatse van het hoveniersbedrijf is in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening bepaald. Grenswaarden van de Wet geluidhinder zijn echter niet van 

toepassing. 

Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het berekenen en het toetsen van de 

luchtverontreinigende stoffen afkomstig van de Tatelaarweg ter plaatse van de planlocatie. Hierbij 

wordt berekend of het plan in betekenende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging van de 

omgeving (NIBM-toets). Verder zal in het kader van een goede ruimtelijke ordening de 

concentraties van de luchtverontreinigende stoffen worden berekend langs de Tatelaarweg. 

De uitgangspunten voor het onderzoek zijn: 

een situatietekening met de ligging van de planlocatie aangeleverd door Kobessen Milieu; 

de verkeersintensiteiten aangeleverd door de gemeente Montferland; 

In dit rapport worden de situatie, de relevante onderdelen van de Wet Milieubeheer en de reken-

resultaten toegelicht. Vervolgens wordt de conclusie gegeven. 
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2. Situatie

Het plan is gelegen aan de Tatelaarweg in Didam. De ligging van de locatie is weergegeven in 

onderstaande figuur. 

Figuur 1: ligging van de planlocatie. 

Tatelaarweg 
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3. Wegverkeerslawaai 

3.1 Reken- en meetvoorschrift  

De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn verricht met een door 

DGMR ontwikkeld computerprogramma (Geonoise versie 5.41) dat is gebaseerd op 

standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006, hoofdstuk 3, 

Weg (bijlage III) . 

 

In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 

afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en kruispunt-

correcties. Er is gerekend met één reflectie en een sectorhoek van twee graden conform de 

afspraken tussen het ministerie van VROM, V&W, Rijkswaterstaat, NS en diverse 

ingenieursbureaus (project VOAB). 

 

3.2 Weg- en verkeersgegevens 

De verkeersintensiteiten van 2017 de Tatelaarweg zijn aangeleverd door gemeente Montferland. 

De  etmaalintensiteiten verhoogd met 2% per jaar tot 2018. Van de verdeling over de perioden en 

de voertuigverdeling zijn bij de gemeente geen gegevens beschikbaar. Hiervoor zijn derhalve 

standaard waarden aangehouden. 

 

De motorvoertuigen zijn verdeeld over de categorieën personenauto’s (lichte motorvoertuigen 

(lv)), middelzware motorvoertuigen (mv) en zware motorvoertuigen (zv). In tabel 2 zijn de 

gehanteerde gegevens opgenomen.  

Tabel 1 

Verkeersintensiteiten 2018 

weg etmaal- 

intensiteit 

daguur avonduur nachtuur verkeersverdeling  

 [%] 

 2018 [%] [%] [%] lv mv  zv 

Tatelaarweg 12.036 6.5 3.7 0.9 92.0 6.0 2.0 

 

De maximum toegestane rijsnelheid op de bovenstaande weg bedraagt 80 km/uur. De 

wegdekverharding bestaat uit fijn asfalt. 

 

3.3 Rekenresultaten 

De berekende geluidsbelasting afkomstig van de Tatelaarweg is op maatgevende hoogte 

weergegeven in bijlage 1. De geluidsbelasting is weergegeven na aftrek van 2 dB conform artikel 

110g Wet geluidhinder. Uit de rekenresultaten blijkt dat het plangebied binnen de 53 dB contour 

van de weg komt te liggen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het plan op een geluidsbelaste 

locatie komt te liggen. 
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4. Regelgeving luchtkwaliteit

Bij Wet van 11 oktober 2007 (tot wijziging van de Wet milieubeheer) zijn normen (grenswaarden 

en plandrempels) vastgesteld voor onder andere de concentraties zwaveldioxide (SO2), stikstof-

dioxide (NO2), zwevende deeltjes (fijn stof (PM10), koolmonoxide (CO) en benzeen (C6H6) in de 

lucht. Deze normen zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en gebaseerd op de waarden, die zijn 

opgenomen in de diverse richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 

Unie. 

4.1 Wet milieubeheer, hoofdstuk 5 

Op 15 november 2007 is hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) in werking getreden. 

Deze wet vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. In de wet is gestreefd naar meer flexibiliteit als 

het gaat om de koppeling van luchtkwaliteitseisen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze flexibiliteit 

is met name terug te vinden in een verdeling in projecten die wel of niet in betekenende mate 

bijdragen aan de luchtkwaliteit. Projecten die meer dan 3% bijdragen aan de luchtkwaliteit zijn 

opgenomen in een nationaal samenwerkingsprogramma (NSL) waarin afspraken staan over een 

pakket aan maatregelen. Met deze maatregelen moet het project gaan voldoen aan de gestelde 

grenswaarden. Europese regelgeving gaat uit van een maximale bijdrage van 1% aan de 

luchtkwaliteit. Daarom geldt tot het eerste kwartaal van 2009 een interim-periode waarbij 

projecten met een bijdrage hoger dan 1% en die niet zijn opgenomen in het NSL, getoetst moeten 

worden aan de Wm. In het Besluit en de Regeling Niet In Betekenende Mate (NIBM) is geregeld 

welke projecten niet meer getoetst hoeven worden. De 1% bijdrage is omgezet in heldere 

kentallen die de criteria vormen of wel of niet sprake is van een NIBM project. 

Tegelijk met het inwerking treden van het nieuwe hoofdstuk 5 in de Wet milieubeheer zijn nieuwe 

regelingen van kracht geworden. Alle regelingen onder het Besluit luchtkwaliteit 2005 zijn hiermee 

komen te vervallen.  

4.2 Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 

Op 15 november 2007 is de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 in werking getreden. 

Op grond van artikel 5.16 Wm kunnen projecten in overschrijdingssituaties die in betekenende 

mate bijdragen aan de luchtkwaliteit, toch doorgang vinden door toepassing van de regeling 

projectsaldering. Deze regeling gaat ervan uit dat per saldo, door de inzet van extra maatregelen 

of door het optreden van gunstige effecten elders, sprake is van een verbetering van de 

luchtkwaliteit. In het eerste lid van artikel 5.16 Wm wordt de Minister de mogelijkheid geboden 

om nadere regels te stellen. Dit is nu gebeurd in de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007. 

De Regeling sluit zo veel mogelijk aan bij de (oude) Regeling saldering luchtkwaliteit 2005. 

4.3 Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 

De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 bevat voorschriften over metingen en berekeningen 

om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende stoffen vast te stellen. Verder schrijft 

de regeling rapportage voor van de uitkomsten van metingen en berekeningen. De regeling 

vereist ook een plan met maatregelen om een goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van 

overschrijding.  
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In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van diverse 

luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde rekenmethodes 

geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de regeling zijn ook voorschriften opgenomen voor 

metingen met betrekking tot meetplaatsen en analyse. 

In art. 35 en bijlage 4 van de regeling is de hoogte van de aftrek bij fijn stof  vastgelegd. 

De nieuwe meetregeling staat een plaatsafhankelijke aftrek voor de jaargemiddelde norm voor fijn 

stof toe. De aftrek varieert van 3 tot 7 microgram per kubieke meter (µg/m3) en betreft het 

aandeel zeezout. Voor de gemeente Montferland bedraagt deze aftrek 4 µg/m3. 

Voor PM10 geldt naast een jaargemiddelde grenswaarde ook een 24-uursgemiddelde grenswaarde 

van 50 µg/m3 per etmaal. Deze (etmaalgemiddelde) grenswaarde mag maximaal 35 keer in een 

jaar worden overschreden. Het blijkt dat de invloed van de in de buitenlucht aanwezige 

concentratie zeezout op het aantal dagen waarop de concentratie van fijn stof de dagwaarde van 

50 µg/m3 overschrijdt, voor nagenoeg heel Nederland gelijk is. Derhalve geldt een vaste aftrek 

van zes dagen voor de dagnorm van fijn stof.  

4.4 Normstelling 

Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan die op een aangegeven tijdstip tenminste moet zijn 

bereikt. Een plandrempel is het kwaliteitsniveau, dat bij overschrijding aanleiding geeft tot het 

opstellen van een plan, waarin aangegeven wordt op welke wijze kan worden voldaan aan 

bepaalde waarden. De voor dit onderzoek relevante plandrempel- en grenswaarden zijn in tabel 2 

weergegeven. 

Tabel 2 

Grenswaarden en plandrempelwaarden Wet milieubeheer 

stof type norm plandrempel grenswaarde 

2007/2008 2008 2010 

zwaveldioxide (SO2) 24-uursgemiddelde dat 3 keer per jaar 

overschreden mag worden in µg/m3 

-- 125 125 

zwevende deeltjes (PM10 ) jaargemiddelde concentratie in µg/m3 -- 40 40 

24-uursgemiddelde dat 35 keer per jaar 

overschreden mag worden in µg/m3 

-- 50 50 

koolmonoxide (CO) 8-uurgemiddelde concentratie in mg/m3 -- 10 10 

stikstofdioxide (NO2) jaargemiddelde concentratie in µg/m3 46/44 -- 40 

uurgemiddelde dat 18 keer per jaar  

overschreden mag worden in µg/m3 

230/2201) 200 200 

benzeen jaargemiddelde concentratie in µg/m3 8/7 10 5 

1) geldt alleen voor drukke wegen (tenminste 40.000 mvt/etmaal)
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5. Onderzoek naar de luchtkwaliteit 

5.1 Rekenmethode 

De luchtkwaliteit langs de relevante wegen in het plangebied zijn berekend met het 

screeningsmodel CAR II (versie 7.0). 

5.1.1 Toepassing achtergrondconcentraties, zeezoutaftrek, meteo 

Het immissiegebied in het model ligt op rijksdriehoekscoördinaten. Op basis van de rijksdrie-

hoekscoördinaten wordt rekening gehouden met lokale achtergrondconcentraties. Voor de 

berekeningen is uitgegaan van de gemiddelde meteorologische condities. Er is rekening gehouden 

met de ter plaatse toepasbare zeezoutaftrek. Deze bedraagt 3 µg/m3
 voor omgeving Didam. 

5.2 Weg- en verkeersgegevens 

De verkeersintensiteiten van 2007 en 2017 de Tatelaarweg zijn aangeleverd door gemeente 

Montferland. De  etmaalintensiteiten verhoogd met 2% per jaar tot 2008, 2010 en 2018. Van de 

verdeling over de perioden en de voertuigverdeling zijn bij de gemeente geen gegevens 

beschikbaar. Hiervoor zijn derhalve standaard waarden aangehouden. De gehanteerde 

verkeersgegevens zijn opgenomen in tabel 3. 

 

Tabel 3 

Verkeersgegevens  

weg etmaalintensiteit 

[voertuigen / etmaal] 

verkeersverdeling 

[%] 

 2008 2010 2018 licht middel zwaar 

Tatelaarweg 12.036 12.522 15.606 92.0 6.0 2.0 

 

Naast de verkeersgegevens zijn de volgende weggegevens ingevoerd: 

 snelheidstype is typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/uur, 

gemiddeld ca. 0.2 stops per afgelegde kilometer (type B, buitenweg algemeen); 

 wegtype is een weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 

100 m (type 2); 

 er staan bomen langs de weg waarvan de toppen elkaar niet raken (bomenfactor 1.25); 

5.3 Invloed van de omgeving op de planlocatie 

Uit de resultaten zoals opgenomen in bijlage 2 blijkt dat de grenswaarden voor de stoffen 

benzeen, CO, SO2, NO2 en PM10 niet worden overschreden in de onderzochte situaties. 

5.4 Invloed van het plan op de omgeving (NIBM toets)  

De planbijdrage is geschat op 20 extra voertuigbewegingen van personenauto’s en 

6 voertuigbewegingen van vrachtwagens. Uit de rekenresultaten opgenomen in bijlage 2 blijkt dat 

de toename ten gevolge van het plan op de omgeving minder is dan 0.25%. Aangezien de 

toename van de luchtverontreiniging minder dan 1% bedraagt is het plan NIBM (niet in 

betekenende mate bijdragend aan de luchtkwaliteit van de omgeving). Hierdoor plan stuit het 

huidige plan niet op bezwaren uit de Wet milieubeheer wat betreft luchtkwaliteit. 
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6. Conclusie

In opdracht van Kobessen Milieu heeft DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. een akoestisch 

onderzoek en een onderzoek naar de luchtkwaliteit verricht ten behoeve van de artikel 19 Wro 

procedure die het hoveniersbedrijf aan de Tatelaarweg 20 in Didam mogelijk moet maken. 

Akoestisch onderzoek 

Aangezien de nieuwe functie geen geluidsgevoelige bestemming is in de zin van de Wet 

geluidhinder is een akoestisch onderzoek naar de grenswaarden aan de Wet geluidhinder niet 

noodzakelijk. De geluidsbelasting ter plaatse van het hoveniersbedrijf is in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening bepaald. Grenswaarden van de Wet geluidhinder zijn echter niet van 

toepassing. 

De berekende geluidsbelasting afkomstig van de Tatelaarweg is op maatgevende hoogte 

weergegeven in bijlage 1. De geluidsbelasting is weergegeven na aftrek van 2 dB conform artikel 

110g Wet geluidhinder. Uit de rekenresultaten blijkt dat het plangebied binnen de 53 dB contour 

van de weg komt te liggen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het plan op een geluidsbelaste 

locatie komt te liggen. 

Luchtkwaliteit 

Het doel van het luchtkwaliteitonderzoek is het berekenen en het toetsen van de 

luchtverontreinigende stoffen afkomstig van de Tatelaarweg ter plaatse van de planlocatie. 

De berekende waarden voor de verschillende stoffen worden getoetst aan de grenswaarden uit de 

Wet milieubeheer. 

Uit de resultaten zoals opgenomen in bijlage 2 blijkt dat de grenswaarden voor de stoffen 

benzeen, CO, SO2, NO2 en PM10 niet worden overschreden in de onderzochte situaties. 

De planbijdrage is geschat op 20 extra voertuigbewegingen van personenauto’s en 6 

voertuigbewegingen van vrachtwagens. Uit de rekenresultaten opgenomen in bijlage 2 blijkt dat 

de toename ten gevolge van het plan op de omgeving minder is dan 0.25%. Aangezien de 

toename van de luchtverontreiniging minder dan 1% bedraagt is het plan NIBM (niet in 

betekenende mate bijdragend aan de luchtkwaliteit van de omgeving). Hierdoor plan stuit het 

huidige plan niet op bezwaren uit de Wet milieubeheer wat betreft luchtkwaliteit. 

Arnhem, 19 maart 2008 

DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. 



 
V.2008.0385.00.R001  
Lucht- en akoestisch onderzoek Tatelaarweg 20, Didam 

k:\doc\v\2008\038500\v2008038500r001.doc 19-03-2008  

Bijlage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenresultaten wegverkeerslawaai 



Rekenresultaten Tatelaarweg

Rekengrid op 5 meter boven maaiveld

Bijlage 1

inclusief aftrek art. 110g Wgh

Wegverkeerslawaai - RMW-2006, didam - versie van didam - Tatelaarweg [K:\PRJ\V\2008\038501\REKENMODEL\DIDAM\] , Geonoise V5.41
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Bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekenresultaten luchtkwaliteit 









Bijlage 8  Onderzoek geurhinder 
veehouderijen

 

omgevingsvergunning  Afwijking inhoudsmaat wooneenheden Kollenburgweg 4, 4A, 4B, 6, 6A en 6B te Didam 137
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1 Inleiding 
In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij, Aanvulling: Paragraaf 3.4 Beoordeling 

ruimtelijke ordeningsplannen (d.d. 23 mei 2007) is verwoord op welke wijze ruimtelijke 

ordeningsplannen moeten worden beoordeeld en rekening moet worden gehouden met de Wet 

geurhinder en veehouderij. Voor wat betreft geurhinder van veehouderijen dienen de 

volgende aspecten in ogenschouw te worden genomen: 

1. is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang geurgevoelig

object);

2. wordt niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad? (belangen veehouderij en

derden).

Volgens bestaande jurisprudentie geldt dat bouwen binnen stankcirkels niet toelaatbaar is. Als 

binnen de contour van de norm al geurgevoelige objecten liggen, wordt de veehouderij niet in 

alle gevallen in zijn belangen geschaad door nieuwbouw binnen de contour. Als de 

veehouderij niet in zijn belangen wordt geschaad en tevens een goed woon- en verblijfklimaat 

kan worden gegarandeerd, is het toelaatbaar om binnen de contour van de geldende norm 

geurgevoelige objecten te bouwen. Voor bouwplannen zowel binnen als buiten de contour 

van de geurnorm is het, voor een zorgvuldige besluitvorming, nodig om de verwachte 

geurhinder in de planlocatie te evalueren. 

In opdracht van de initiatiefnemers is een onderzoek uitgevoerd naar de geurbelasting op de 

geplande woningen op de planlocatie Kollenburgweg 6 te Didam (gemeente Montferland). 

Het betreft de planlocatie, bestaande uit het perceel bekend onder gemeente Didam, sectie R, 

perceel 36. Berekend is de geurbelasting veroorzaakt door rondom de planlocatie gelegen 

veehouderijen. Hierbij is gebruik gemaakt van het computerprogramma V-stacks Gebied en 

V-Stacks Vergunning (opgesteld in opdracht van het Ministerie van VROM). Middels de 

resultaten van het onderzoek kan worden bepaald of er sprake is van een goed woon- en 

verblijfklimaat en of niet iemand onevenredig wordt geschaad in zijn belang. 
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2 Uitgangspunten 
Het onderzoeksgebied is gelegen in een concentratiegebied zoals vastgelegd in bijlage 

I van de Meststoffenwet. Op grond van artikel 3, lid 1, onder a en b van de Wet 

geurhinder en veehouderij bedraagt de norm voor de geurbelasting van geurgevoelige 

objecten in een concentratiegebied binnen de bebouwde kom maximaal 3,0 odour 

units per kubieke meter lucht en buiten de bebouwde kom 14,0 odour units per kubieke meter 

lucht. Voor de planlocatie geldt derhalve een geurbelasting van maximaal 14,0 odour units 

per kubieke meter lucht. 

Voor dieren die niet zijn te herleiden tot odour units gelden daarnaast de volgende minimale 

afstanden: 

- 100 meter voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom; 

- 50 meter voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom. 

Voor agrarische bedrijven die vallen in de werkingssfeer van het Besluit landbouw 

milieubeheer dient bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van de ruimtelijke 

ontwikkelingen de in het Blm vastgestelde afstanden meegenomen te worden: 

- 100 meter voor woningen binnen de bebouwde kom; 

- 50 meter voor woningen buiten de bebouwde kom. 

Bij de berekening is van de direct omliggende veehouderijen en van de relevante 

veehouderijen op grotere afstand de vergunde geuremissie bepaald. Deze gegevens zijn 

afkomstig van Web-BVB (Bestand Veehouderij Bedrijven) van de provincie Gelderland. De 

geuremissies van de veehouderijen zijn per veehouderij als één bron geprojecteerd. 

Bij de berekening is voor wat betreft de beoordelingspunten uitgegaan van vier hoekpunten 

van het beoogde bouwblok waarop de toekomstige ontwikkelingen plaatsvinden. Dit in 

tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in de gebruikershandleiding V-Stacks Gebied. Hierin 

wordt ervan uitgegaan dat het middelpunt van het te beschermen object genomen moet 

worden. Aangezien binnen het bouwblok in de nieuwe situatie twee woongebouwen aanwezig 

zijn (in totaal 6 wooneenheden), zijn de vier hoekpunten van het bouwblok aangehouden. 

Hierdoor kan worden gesteld dat, indien de geurhinder op de vier hoekpunten voldoet, dit 

tevens geldt voor de woningen op de planlocatie. 

Bij het berekenen van de achtergrondbelasting is de vergunde geuremissie op de planlocatie 

Kollenburgweg 6 te Didam niet meegenomen. De ontwikkelingen op de planlocatie kunnen 

alleen doorgang vinden wanneer het huidige agrarisch bedrijf wordt beëindigd. Wanneer de 

woningen derhalve in het plangebied zijn gerealiseerd, is het agrarisch bedrijf op de locatie 

Kollenburgweg 6 te Didam reeds beëindigd.  
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3 Achtergrondbelasting 
Middels het programma V-Stacks Gebied is de achtergrondbelasting op de 

beoordelingspunten van het perceel berekend. Onder de achtergrondbelasting wordt verstaan 

de geurbelasting als gevolg van een veelheid aan veehouderijen in de omgeving van een 

geurgevoelig object. Hierbij zijn de volgende invoergegevens gebruikt: 

Beoordelingspunten 

Locatie X-coördinaat Y-coördinaat 

Beoordelingspunt 1 205.007 438.700 

Beoordelingspunt 2 204.987 438.774 

Beoordelingspunt 3 205.052 438.793 

Beoordelingspunt 4 205.083 438.723 

Veehouderijen (bronnen) 

X-coördinaat Y-coördinaat Straat Huisnr. Ou Vergund Ou berekend 

205.293 438.809 Hengelderweg 6 23.754 23.754 

204.742 438.813 Tatelaarweg 11 20.585 20.585 

204.658 438.905 Tatelaarweg 13 42.334 42.334 

204.176 439.095 Tatelaarweg 23 5.750 5.750 

204.268 439.184 Tatelaarweg 24 3.289 3.289 

204.825 438.544 De Hogenend 94 18.860 18.860 

204.728 438.472 De Hogenend 96 45.517 45.517 

205.202 437.794 ’t Slag 1 4.203 4.203 

205.442 437.713 Kerkwijkweg 2a 22.748 22.748 

205.493 437.910 Kerkwijkweg 5 13.606 13.606 

De achtergrondbelasting op de beoordelingspunten zijn als volgt (zie ook bijlagen 1 en 2): 

Locatie Geurbelasting (ou/m
3
) 

Beoordelingspunt 1 10,53 

Beoordelingspunt 2 10,01 

Beoordelingspunt 3 8,27 

Beoordelingspunt 4 8,33 

Ten tijde van het uitvoeren van onderhavig onderzoek, bestaan er plannen om het agrarisch 

bedrijf op de locatie Hengelderweg 6 te beëindigen en de bestemming van de percelen 

Hengelderweg 6 en 10 te wijzigen t.b.v. de ontwikkeling van woningbouw met bedrijfshallen 

(lichte industrie in de categorieën 1 en 2). Er is echter nog geen definitief besluit genomen of 

de bovenstaande ontwikkelingen, waaronder het beëindigen van het agrarisch bedrijf op de 

locatie Hengelderweg 6, doorgang kunnen vinden. Om inzicht te krijgen welke invloed het 

eventueel beëindigen van het agrarisch bedrijf op de locatie Hengelderweg 6 heeft op de 

planlocatie, is een nieuwe berekening uitgevoerd middels V-Stacks Gebied, waarbij de 

vergunde geuremissie van de locatie Hengelderweg 6 op nul is gezet. Uit de berekening blijkt 

vervolgens de volgende achtergrondbelasting: 

Locatie Geurbelasting (ou/m
3
) 

Beoordelingspunt 1 10,39 

Beoordelingspunt 2 9,77 

Beoordelingspunt 3 7,33 

Beoordelingspunt 4 7,44 
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4 Voorgrondbelasting 
Om een uitspraak te kunnen doen of omliggende veehouderijen worden beperkt in hun 

uitbreidingsmogelijkheden kan de voorgrondbelasting worden berekend met het 

computerprogramma V-Stacks Vergunning. Onder de voorgrondbelasting wordt verstaan de 

geurbelasting afkomstig van één veehouderij die de meeste geur op het geurgevoelige object 

veroorzaakt. De dichtstbijzijnde veehouderijen betreffen de agrarisch bedrijven op de 

volgende locaties (in afbeelding 1 aangegeven middels een blauwe pijl): 

- Tatelaarweg 11 te Didam; 

- Tatelaarweg 13 te Didam; 

- Hengelderweg 6 te Didam; 

- De Hogenend 94 te Didam. 

Uit de berekening middels V-Stacks Vergunning volgt de geurbelasting op de 

beoordelingspunten van de planlocatie, waarbij de rand van de betreffende bouwblokken 

aangehouden is. Uit de berekening volgen de volgende geurbelastingen: 

Locatie Tatelaarweg 11 Tatelaarweg 13 Hengelderweg 6 De Hogenend 94 

Beoordelingspunt 1 4,2 4,2 2,3 5,3 

Beoordelingspunt 2 6,5 5,6 1,7 4,5 

Beoordelingspunt 3 4,0 4,3 2,7 3,0 

Beoordelingspunt 4 2,9 3,3 4,1 3,1 

Reeds beperkt door: Tatelaarweg 9 Tatelaarweg 9 Kollenburgweg 3 

Kollenburgweg 5 

Kollenburgweg 11 

Tatelaarweg 9 

De Hogenend 89 

De Hogenend 89a 

Het agrarisch bedrijf dat de hoogste voorgrondbelasting veroorzaakt op de planlocatie betreft 

derhalve de locatie Tatelaarweg 11, met een maximale belasting van 6,5 ou/m
3
.

Er zijn reeds burgerwoningen aanwezig op een kortere afstand van de bovengenoemde 

veehouderijen dan de afstand tot de planlocatie. Hierdoor worden eventuele 

uitbreidingsmogelijkheden van deze veehouderijen reeds beperkt door de bestaande 

burgerwoningen. De voorgenomen bestemmingswijziging op de planlocatie brengt derhalve 

geen extra belemmering met zich mee. 

Rondom de planlocatie zijn enkele agrarische bedrijven gelegen, waarvoor geen geurbelasting 

is vastgesteld omdat voor de vergunde categorieën geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld. 

De bedoelde agrarische bedrijven zijn: 

Locatie Diercategorie Afstand tot rand planlocatie 

Kollenburgweg 8 A2 Ca. 53 meter 

Tatelaarweg 20 A3 Ca. 250 meter 

Hengelderweg 4 K1, K2, K3 Ca. 250 meter 

Hierdoor dient de afstand tussen de rand van het bouwblok van deze veehouderijen en de rand 

van het nieuwe bouwblok, waarin de woningen worden gerealiseerd, te voldoen aan de, in 

hoofdstuk 2 genoemde, minimale afstanden. Gezien de ligging van de planlocatie buiten de 

bebouwde kom, betreft de minimale afstand 50 meter. Hieraan wordt voldaan. De 

veehouderijen waarvoor eerdergenoemde situatie van toepassing is, zijn op grotere afstand 

van de planlocatie gelegen en vormen derhalve geen belemmering voor de voorgenomen 

ontwikkelingen op de planlocatie. 

In afbeelding 2 is weergegeven de ligging van de agrarische bedrijven waarvoor geen 

geuremissiefactor is vastgesteld (blauwe pijlen) ten opzichte van de planlocatie (blauwe ster). 
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Afbeelding 1:  Uitsnede voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Montferland, 

kaart B 

Afbeelding 2:  Weergave agrarische bedrijven zonder geuremissiefactor 

(Uitsnede voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Montferland) 

Tatelaarweg 20 

Kollenburgweg 8 

Hengelderweg 4 
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5 Kwalificatie woon- en verblijfklimaat 
Bij wijzigingen (of vrijstelling) van het bestemmingsplan moet worden bepaald of er sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening en of het plan niet in strijd is met het recht. Voor 

geurhinder, afkomstig van veehouderijen, is van belang of er bij toekomstige geurgevoelige 

objecten sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Op basis van de Handreiking bij de 

Wet geurhinder en veehouderijen (bijlage 6; Tabel Geurhinder) kan het percentage 

geurgehinderden worden bepaald.  

Geurbelasting 

in ou/m
3
 als

98-percentiel 

Percentage geurgehinderden 

Achtergrondbelasting Voorgrondbelasting 
Concentratiegebied Niet-concentratiegebied Concentratiegebied Niet-concentratiegebied 

1 2% 4% 4% 7% 

1,5 3% 5% 5% 9% 

2 4% 6% 6% 11% 

3 5% 9% 8% 15% 

4 6% 11% 11% 19% 

5 7% 12% 12% 21% 

6 8% 14% 14% 24% 

7 10% 16% 16% 26% 

8 10% 17% 17% 29% 

9 11% 19% 19% 31% 

10 12% 20% 20% 33% 

12 14% 23% 23% 36% 

14 16% 25% 25% 39% 

16 17% 27% 27% 42% 

18 19% 29% 29% 44% 

20 20% 31% 31% 46% 

Aangezien de planlocatie is gelegen in een concentratiegebied, bedraagt het percentage 

geurgehinderden op basis van de achtergrondbelasting 12%. Indien de veehouderij op de 

locatie Hengelderweg 6 te Didam achterwege wordt gelagen, bedraagt het percentage 

geurgehinderden op basis van de achtergrondbelasting tevens 12%. 

Op basis van de voorgrondbelasting bedraagt het percentage geurgehinderden 16% 

(uitgaande van een voorgrondbelasting van 6,5 ou/m
3
)
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Om het percentage geurgehinderden te vertalen naar een kwalificatie van het woon- en 

verblijfklimaat op de berekende locatie, is gebruik gemaakt van onderstaande tabel, afkomstig 

uit de GGD-richtlijn Geurhinder (2002, tabel 4.2).  

Milieukwaliteit Geurgehinderden (%) 

Zeer goed < 5 

Goed 5 – 10 

Redelijk goed 10 – 15 

Matig 15 – 20 

Tamelijk slecht 20 – 25 

Slecht 25 – 30 

Zeer slecht 30 – 35 

Extreem slecht 35 – 40 

Uit bovenstaande tabel kan worden bepaald dat het woon- en verblijfklimaat op de planlocatie 

op basis van de achtergrondbelasting (in- en exclusief de veehouderij op de locatie 

Hengelderweg 6) als redelijk goed is te kwalificeren. Op basis van de voorgrondbelasting is 

het woon- en verblijfklimaat op de planlocatie als matig te kwalificeren.  
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6 Conclusie 
De achtergrondbelasting op het bouwblok als gevolg van de voor het bepalen van de 

geurbelasting relevante veehouderijen rondom de locatie Kollenburgweg 6 te Didam is 

berekend op maximaal 10,53 ou/m
3
. Het percentage geurgehinderden veroorzaakt door de

achtergrondbelasting is ca. 12%. Het woon- en verblijfklimaat in deze omstandigheden is als 

redelijk goed aan te merken. 

Aangezien er plannen bestaan om de veehouderij op de locatie Hengelderweg 6 te Didam te 

beëindigen, is de achtergrondbelasting op het bouwblok bepaald waarbij de genoemde 

veehouderij achterwege is gelaten. De achtergrondbelasting op het bouwblok bedraagt in deze 

situatie maximaal 10,39 ou/m
3
. Het percentage geurgehinderden veroorzaakt door de

achtergrondbelasting is ca. 12%. Het woon- en verblijfklimaat in deze omstandigheden is als 

redelijk goed aan te merken. 

De voorgrondbelasting op het bouwblok als gevolg van direct omliggende (relevante) 

veehouderijen is berekend op maximaal 6,5 ou/m
3
. Het percentage geurgehinderden

veroorzaakt door de voorgrondbelasting is ca. 16%. Het woon- en verblijfklimaat in deze 

omstandigheden is als matig aan te merken. 

De omliggende veehouderijen worden door de voorgenomen ontwikkelingen op de 

planlocatie niet verder beperkt in eventuele uitbreidingsmogelijkheden, aangezien de nieuw te 

realiseren woningen op minimaal 50 meter afstand zijn gelegen van de dichtstbij gelegen 

veehouderijen. Daarnaast worden de omliggende veehouderijen allen reeds in de uitbreidings-

mogelijkheden beperkt door de aanwezigheid van reeds bestaande woningen.  

Het aspect Geur levert geen beperkingen op ten aanzien van het bouwplan. 



 

 
  

BIJLAGE 1 

 

Invoergegevens V-Stacks Gebied 

 
IDNR X Y NORM_OU Adres

1001 205007 438700 14 Beoordelingspunt 1

1002 204987 438774 14 Beoordelingspunt 2

1003 205052 438793 14 Beoordelingspunt 3

1004 205083 438723 14 Beoordelingspunt 4  
 
Bronnen

IDNR X Y ST-hoogte GemGebH ST-bindiamST-uittree E-vergund E-MaxVergAdres

1001 205293 438809 0 0 0 0 23754 23754 Hengelderweg 6

1002 204742 438813 0 0 0 0 20585 20585 Tatelaarweg 11

1003 204658 438905 0 0 0 0 42334 42334 Tatelaarweg 13

1004 204176 439095 0 0 0 0 5750 5750 Tatelaarweg 23

1005 204268 439184 0 0 0 0 3289 3289 Tatelaarweg 24

1006 204825 438544 0 0 0 0 18860 18860 De Hogenend 94

1007 204728 438472 0 0 0 0 45517 45517 De Hogenend 96

1008 205202 437794 0 0 0 0 4203 4203 t Slag 1

1009 205442 437713 0 0 0 0 22748 22748 Kerkwijkweg 2a

1010 205493 437910 0 0 0 0 13606 13606 Kerkwijkweg 5  
 

 

Invoergegevens V-Stacks Gebied, exclusief locatie Hengelderweg 6 

 
IDNR X Y NORM_OU Adres

1001 205007 438700 14 Beoordelingspunt 1

1002 204987 438774 14 Beoordelingspunt 2

1003 205052 438793 14 Beoordelingspunt 3

1004 205083 438723 14 Beoordelingspunt 4  
 
Bronnen

IDNR X Y ST-hoogte GemGebH ST-bindiamST-uittree E-vergund E-MaxVergAdres

1001 205293 438809 0 0 0 0 0 0 Hengelderweg 6

1002 204742 438813 0 0 0 0 20585 20585 Tatelaarweg 11

1003 204658 438905 0 0 0 0 42334 42334 Tatelaarweg 13

1004 204176 439095 0 0 0 0 5750 5750 Tatelaarweg 23

1005 204268 439184 0 0 0 0 3289 3289 Tatelaarweg 24

1006 204825 438544 0 0 0 0 18860 18860 De Hogenend 94

1007 204728 438472 0 0 0 0 45517 45517 De Hogenend 96

1008 205202 437794 0 0 0 0 4203 4203 t Slag 1

1009 205442 437713 0 0 0 0 22748 22748 Kerkwijkweg 2a

1010 205493 437910 0 0 0 0 13606 13606 Kerkwijkweg 5  



BIJLAGE 2 

Uitvoergegevens V-Stacks Gebied 

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 

RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3]

1001 205007.0 438700.0 14.000 10.527

1002 204987.0 438774.0 14.000 10.013

1003 205052.0 438793.0 14.000 8.269

1004 205083.0 438723.0 14.000 8.331

hoogst toelaatbare emissies per bron, zoals berekend

BronID X-coor Y-coor E-vergund E-maxverg E-calcul E-maxcombE=Em? RatioM/V KriRecePuntX KrirecePuntY

1001 205293.0 438809.0 23754 23754 73954 23754 1 1.00 205083.0 438723.0

1002 204742.0 438813.0 20585 20585 89167 20585 1 1.00 204987.0 438774.0

1003 204658.0 438905.0 42334 42334 169678 42334 1 1.00 204987.0 438774.0

1004 204176.0 439095.0 5750 5750 733005 5750 1 1.00 204987.0 438774.0

1005 204268.0 439184.0 3289 3289 714607 3289 1 1.00 204987.0 438774.0

1006 204825.0 438544.0 18860 18860 68536 18860 1 1.00 205007.0 438700.0

1007 204728.0 438472.0 45517 45517 137266 45517 1 1.00 205007.0 438700.0

1008 205202.0 437794.0 4203 4203 733399 4203 1 1.00 205007.0 438700.0

1009 205442.0 437713.0 22748 22748 870870 22748 1 1.00 205083.0 438723.0

1010 205493.0 437910.0 13606 13606 618027 13606 1 1.00 205007.0 438700.0

Uitvoergegevens V-Stacks Gebied, exclusief locatie Hengelderweg 6 

Cumulatieve geurbelasting op receptorpunten, zoals berekend 

RecepID X-coor Y-coor Geurnorm Geurbelasting [OU/m3]

1001 205007.0 438700.0 14.000 10.387

1002 204987.0 438774.0 14.000 9.770

1003 205052.0 438793.0 14.000 7.325

1004 205083.0 438723.0 14.000 7.444

hoogst toelaatbare emissies per bron, zoals berekend

BronID X-coor Y-coor E-vergund E-maxverg E-calcul E-maxcombE=Em? RatioM/V KriRecePuntX KrirecePuntY

1001 205293.0 438809.0 0 0 73954 0 1 999999.00 205083.0 438723.0

1002 204742.0 438813.0 20585 20585 89167 20585 1 1.00 204987.0 438774.0

1003 204658.0 438905.0 42334 42334 169678 42334 1 1.00 204987.0 438774.0

1004 204176.0 439095.0 5750 5750 733005 5750 1 1.00 204987.0 438774.0

1005 204268.0 439184.0 3289 3289 714607 3289 1 1.00 204987.0 438774.0

1006 204825.0 438544.0 18860 18860 68536 18860 1 1.00 205007.0 438700.0

1007 204728.0 438472.0 45517 45517 137266 45517 1 1.00 205007.0 438700.0

1008 205202.0 437794.0 4203 4203 733399 4203 1 1.00 205007.0 438700.0

1009 205442.0 437713.0 22748 22748 870870 22748 1 1.00 205083.0 438723.0

1010 205493.0 437910.0 13606 13606 618027 13606 1 1.00 205007.0 438700.0



BIJLAGE 3 
Naam van de berekening: Voorgrond Tatelaarweg 11 te Didam 

Gemaakt op: 15-08-2011  13:07:34 

Rekentijd:  0:00:03 

Naam van het bedrijf: Kollenburgweg 6 Didam 

Berekende ruwheid: 0,39 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Tatelaarweg 11 204 812 438 809   0,0   0,0  0,10   0,10  20 585 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Beoordelingspunt 1 205 007 438 700   14,0     4,2 
3 Beoordelingspunt 2 204 987 438 774   14,0     6,5 
4 Beoordelingspunt 3 205 052 438 793   14,0     4,0 
5 Beoordelingspunt 4 205 083 438 723   14,0     2,9 



Naam van de berekening: Voorgrond Tatelaarweg 13 te Didam 

Gemaakt op: 15-08-2011  13:09:25 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: Kollenburgweg 6 Didam 

Berekende ruwheid: 0,34 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Tatelaarweg 13 204 707 438 899   0,0   0,0  0,10   0,10  42 334 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Beoordelingspunt 1 205 007 438 700   14,0     4,2 
3 Beoordelingspunt 2 204 987 438 774   14,0     5,6 
4 Beoordelingspunt 3 205 052 438 793   14,0     4,3 
5 Beoordelingspunt 4 205 083 438 723   14,0     3,3 



Naam van de berekening: Voorgrond Hengelderweg 6 te Didam 

Gemaakt op: 15-08-2011  13:10:50 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: Kollenburgweg 6 Didam 

Berekende ruwheid: 0,56 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 Hengelderweg 6 205 285 438 769   0,0   0,0  0,10   0,10  23 754 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Beoordelingspunt 1 205 007 438 700   14,0     2,3 
3 Beoordelingspunt 2 204 987 438 774   14,0     1,7 
4 Beoordelingspunt 3 205 052 438 793   14,0     2,7 
5 Beoordelingspunt 4 205 083 438 723   14,0     4,1 



Naam van de berekening: Voorgrond De Hogenend 94 te Didam 

Gemaakt op: 15-08-2011  13:12:20 

Rekentijd:  0:00:02 

Naam van het bedrijf: Kollenburgweg 6 Didam 

Berekende ruwheid: 0,39 m 

Meteo station: Eindhoven 

Brongegevens: 
Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. hoogte EP Diam. EP Uittr. snelh. E-Aanvraag 

1 De Hogenend 94 204 849 438 574   0,0   0,0  0,10   0,10  18 860 

Geur gevoelige locaties: 

Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting 

2 Beoordelingspunt 1 205 007 438 700   14,0     5,3 
3 Beoordelingspunt 2 204 987 438 774   14,0     4,5 
4 Beoordelingspunt 3 205 052 438 793   14,0     3,0 
5 Beoordelingspunt 4 205 083 438 723   14,0     3,1 



BIJLAGE 4 

Verbeelding beoordelingspunten Kollenburgweg 6 te Didam 

Beoordelingspunt 

1 
 2 

4 
 3 
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1 Inleiding

1.1 Inleiding en onderzoekskader

Hamaland Advies heeft in opdracht van Kobessen Milieu uit Velp een bureauonderzoek uitgevoerd

voor het plangebied Kollenburgweg 6 te Didam (zie bijlage 1). De aanleiding voor het onderzoek wordt

gevormd door een bestemmingsplanwijziging voor het plangebied en voorgenomen bouwplannen.

In het kader van beëindiging van bedrijfsactiviteiten zullen vijf gebouwen worden gesloopt welke vervangen worden

door twee nieuwe woongebouwen met maximaal vijf wooneenheden (met bijgebouwen). Het plangebied is

momenteel in gebruik als boerenerf met bedrijfsgebouwen en erfverharding.

Het plangebied ligt aan de westzijde van Didam, even ten noorden van het buurtschap Kollenburg en wordt

aan de noordzijde begrensd door de Tatelaarweg, aan de oostkant door de Kollenburgweg en aan de

zuid(west)kant door Rijksweg A12 (E35). De totale omvang van het plangebied bedraagt 2.047 m2, waarvan 849 m2

opnieuw bebouwd zal worden. Het plangebied heeft op de archeologische beleidskaart van gemeente Monterland

deels een lage en deel een middelmatige archeologische verwachting (respectievelijk AWV categorie 7 en

AWV categorie 5). Dit betekent dat, indien er bodemingrepen dieper dan 30 cm en een oppervlakte van meer

dan 100 m2 plaatsvinden, inventariserend archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Voorafgaand aan de graafwerkzaamheden voor de nieuwbouw dient in het kader van de Wet op de archeologische

monumentenzorg (Wamz) verkennend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Het uitgevoerde onderzoek

bestaat uit een KNA conform bureauonderzoek dat aangevuld is met een verkennend inventariserend veldonderzoek

(verkennende fase). Het beleid van de gemeente Montferland schrijft voor dat er per deellocatie minimaal 6 boringen

worden gezet tot in de ongeroerde grond, met een maximum van 10 per hectare in de verkennende fase en 20 in de

karterende fase. Op verzoek van gemeente Montferland dienen 32 grondboringen te worden gezet met een megaboor

(Ø 15 cm) tot 25 cm in de ongeroerde bodem. Het bureauonderzoek is uitgevoerd door Hamaland Advies uit Zelhem,

het booronderzoek zal aansluitend worden uitgevoerd door MUG ingenieursbureau uit Leek.

Het bevoegd gezag, de gemeente Montferland (mevrouw A. Zonneveld) en diens adviseur, de Regionaal Archeoloog

van Regio Achterhoek (drs. M.H.J.M. Kocken), zullen de resultaten van het bureauonderzoek toetsen.
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1.2 Doel en vraagstelling van het bureauonderzoek

Het doel van het bureauonderzoek is het verkrijgen van inzicht in bekende en te verwachten archeologische

waarden in- en om het plangebied. Op basis van de verworven informatie wordt een archeologisch

verwachtingsmodel voor de onderzoekslocatie opgesteld.

De volgende vragen zullen, indien mogelijk, beantwoord worden:

 Wat is de bodemopbouw en de vermoedelijke intactheid van het bodemprofiel binnen het plangebied?

 Zijn er archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied aanwezig?

Het antwoord op deze vragen zal worden verwerkt in een archeologisch verwachtingsmodel voor het

plangebied, waarbij aangegeven zal worden of een nader onderzoek door middel van karterende boringen

nodig zal zijn of niet.

 Is aanvullend onderzoek door middel van karterende of waarderende boringen of proefsleuven

noodzakelijk?

1.3 Werkwijze

Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, 3.2) en

bestaat uit de volgende onderdelen:

1 beschrijving van de huidige situatie en de toekomstige situatie (KNA LSO2);

2 beschrijving van de historische situatie en de landschappelijke ontwikkeling (KNA LSO3);

3 beschrijving van de bekende archeologische waarden (KNA LSO4);

4 het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel (KNA LSO5).

Om tot een gefundeerd archeologisch verwachtingsmodel te komen is voor het onderzoek relevant bronnenmateriaal

geraadpleegd. Door informatie uit verschillende invalshoeken samen te voegen ontstaat de mogelijkheid dwarsverbanden

te leggen tussen de diverse brontypen en aan de hand hiervan een geïntegreerd archeologisch verwachtingsmodel op te

stellen. De gegevens voor het bureauonderzoek zijn ontleend aan:

 Archis, het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem voor Nederland. Onderdelen hiervan vormen de

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW);

 geomorfologisch, bodemkundig, topografisch en historisch kaartmateriaal;

 archeologische bronnenkaart en beleidsadvieskaart van Didam;

 archeologische rapporten en publicaties;

 aanvullende informatie van J. Geerdink van Kobbessen Milieu uit Velp;

 telefonisch overleg met de Regionaal Archeoloog op 8 augustus over de te kiezen onderzoeksmethodiek.

1.4 Beleidskaders

Rijksbeleid

In 1992 werd in Valetta door de Ministers van Cultuur van de bij de Raad van Europa aangesloten landen het

'Europees Verdrag inzake de bescherming van het Archeologisch Erfgoed', beter bekend onder de naam 'Verdrag van

Malta', ondertekend. De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is op 1 september 2007 in werking getreden. De

nieuwe wet heeft zijn beslag gekregen via een wijziging van de Monumentenwet 1988, aanpassingen in de Wet op de

Ruimtelijke Ordening (WRO) en enkele andere wetten en met de invoering van de Wabo (2010). Met de nieuwe Wet

op de Archeologische Monumentenzorg is het accent komen te liggen op het streven naar het behoud en beheer van

archeologische waarden in de bodem (in situ) en het beperken van (de noodzaak van) archeologische opgravingen.

Uitgangspunt van het nieuwe beleid is tevens het principe 'de verstoorder betaalt'. Bij het voorbereiden van

werkzaamheden die het bodemarchief kunnen verstoren (zoals de aanleg van een weg, een nieuwe woonwijk, een

bedrijventerrein), dient onderzocht te worden of daardoor archeologische resten verstoord kunnen worden.
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Als uit het onderzoek blijkt dat er archeologische waarden aanwezig zijn en deze niet ter plaatse behouden kunnen

blijven, dan dient de initiatiefnemer van het werk de kosten te dragen die gepaard gaan met het opgraven en

conserveren van de plaats. Met de introductie van de nieuwe wet zijn de kerntaken en bestuurlijke

verantwoordelijkheden van gemeenten veranderd. Eén van de belangrijkste consequenties is, dat gemeenten een

centrale rol is toegekend in de bescherming van archeologisch erfgoed. In de wet is bepaald, dat gemeenten door

inzet van een planologisch instrumentarium het archeologisch belang dienen te waarborgen. Bescherming van het

archeologisch erfgoed kan onder meer vorm krijgen door in bestemmingsplannen regels ter bescherming van

bekende en te verwachten archeologische waarden op te nemen. In de regelgeving is vastgelegd dat in het kader van

een omgevingsvergunning van de aanvrager geëist kan worden dat hij een rapport overlegt waarin de archeologische

waarde van het te verstoren terrein voldoende is vastgesteld. Voor de toetsing van archeologische waarden is een

archeologisch bestel ontwikkeld, waarmee de archeologische waarde van een terrein bepaald kan worden door

middel van een getrapt systeem van onderzoek. In het kader van het vrijstellingsbesluit volstaat in eerste instantie een

bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO-K).

Provinciaal Beleid

De provincie is vanuit de Ontgrondingwet (artikel 5, lid 2), Wet Milieubeheer (artikel 1 .2.) en de Provincie Wet (artikel

145) het bevoegde gezag inzake archeologie. Bij milieueffectrapportages (MER) en Strategische Milieu

Beoordelingen (SMB) kan afhankelijk van de ligging en omvang van het plan zowel het Rijk, provincie als gemeente

optreden als bevoegd gezag. Het provinciaal beleid van Gelderland t.a.v. cultuurhistorie en archeologische

monumentenzorg is vastgelegd in het Streekplan Gelderland 2005 en Belvoir 3 (provinciaal cultuurhistorisch beleid

2009-2012). In de Kadernota Archeologie ‘Investeren in het verleden is werken aan de toekomst’ zijn de

beleidsvoornemens voor het provinciaal archeologiebeleid van de provincie Gelderland verwoord.

Gemeentelijk beleid

Met de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg in 2007 is de verantwoordelijkheid voor het

bodemarchief gedelegeerd aan gemeenten. Gemeente Montferland beschikt derhalve over eigen

archeologiebeleid en treed op als bevoegd gezag. De gemeente beschikt tevens over een archeologische

beleidsadvieskaart. In overleg met de gemeente Montferland en de Regionaal Archeoloog is de

beleidsadvieskaart gebruikt als toetsingskader voor de archeologische verwachting. Verder zijn de landelijke en

provinciale richtlijnen leidend voor het opstellen en toetsen van het onderhavig onderzoek.
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1.5 Administratieve gegevens

Provincie: Gelderland

Plaats: Didam

Gemeente: Monterland

Toponiem: Kollenburgweg 6

Kaartblad: 40 E

CIS code: nader te bepalen bij uitvoering veldwerk

Huidig grondgebruik: Boerenerf met woongebouwen, bedrijfsgebouwen en erfverharding

Toekomstig grondgebruik: Woongebouwen met erfbeplanting en erfverharding

Omvang van de ontwikkeling: 849 m²

Bodemtype: dekzandvlakte en dekzandwelvingen met bruine eerdgronden

Geomorfologie: Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden)

Periode: Prehistorie t/m Nieuwe Tijd

Het centrumcoördinaat van het plangebied is:

204.994 / 438.656

Afbeelding 1 hieronder; Situering van de onderzoekslocatie binnen de rode cirkel. Bron: googlemaps.nl.
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2 Bureauonderzoek en verwachtingsmodel

2.1 Landschapsgenese

Inleiding

De ondergrond van de omgeving van Didam maakt deel uit van een groot preglaciaal bekken. Dit bekken is in

eerste instantie gevormd door een voorloper van de Rijn, waarna het subglaciaal verder is geërodeerd door het

landijs tijdens de voorlaatste ijstijd, het Saalien (ca. 250.000 - 130.000 jaar geleden). Tevens is toen het

stuwwallengebied van Montferland ontstaan, welke zich bevindt verder ten zuidoosten van het plangebied. Het

preglaciaal bekken is tijdens het terugtrekken en daarmee het afsmelten van het landijs gedeeltelijk opgevuld

met een dunne laag keileem met daarop glaciofluviale afzettingen van de Formatie van Drenthe.

Geomorfologie en bodemgesteldheid

De volgende aardwetenschappelijke gegevens zijn bekend van het plangebied:

Tabel I. Aardwetenschappelijke gegevens plangebied

Type gegevens Gegevensomschrijving

Geologie Dekzand van de Formatie van Boxtel (Laagpakket van Wierden) op
grove, grindhoudende fluviatiele zanden van de Formaties van
Kreftenheye op fluvioperiglaciale en glaciale afzettingen van de
Formatie van Drenthe (matig grove, iets grindhoudende zanden op
leem en zandige klei).

Geomorfologie
Noordwestelijk deel: dekzandvlakte; Zuidoostelijk deel:
dekzandwelving met hoge bruine eerdgronden

In de laatste ijstijd, het Weichselien (120.000-11.700 jaar geleden), bereikte het landijs Nederland niet. Tijdens

het Pleniglaciaal veranderde het landschap in een open taiga-achtig landschap met geïsoleerde bosopstanden,

dwergstruiken, heide en kruiden. Gedurende het merendeel van de laatste ijstijd, het Weichselien (ca. 120.000

- 10.000 jaar geleden), stroomde de Rijn ten oosten van de stuwwallen van Montferland, maar vanaf het

Midden-Weichselien kreeg de Rijn een steeds belangrijk wordende tak naar het westen door de Gelderse

Poort en de huidige Betuwe. Door de Rijn werden voornamelijk matig fijne tot matig grove, grindhoudende

zanden afgezet, behorend tot de Formatie van Kreftenheye. Buiten de invloedsfeer van de Rijn werd een

pakket dekzand afgezet. Tussen 32.500 en 19.000 jaar geleden werd het steeds droger en kouder. In

uitgestrekte delen van de Achterhoek werd een dikke zwakgolvende deken van fijn stuifzand afgezet. Tussen

13.000 jaar en 11.500 jaar geleden werden veel dalen opgevuld met stuifzand. Dit werden later de

belangrijkste woongebieden.

De dekzanden zijn onderverdeeld in het Oude en Jonge Dekzand. Het Oude Dekzand is afgezet tijdens het

Midden-Weichselien (ook wel aangeduid als het Pleniglaciaal). Het is veelal horizontaal gelaagd, en er komen

lemige banden in voor. Het Jonge Dekzand is afgezet tijdens het Laat-Weichselien (Laat-Glaciaal) in de vorm

van langgerekte, vaak ZW-NO georiënteerde ruggen. Gelaagdheid is in het Jonge Dekzand meestal niet

aanwezig. Ook komen er geen leemlagen in voor. Het water van de in het voorjaar smeltende sneeuwmassa´s

erodeerde een deel van de dekzandruggen, waarna afzetting plaatsvond in de lagere delen van het landschap

als vlaktes van verspoelde dekzanden. Het dekzand behoort tot de Formatie van Boxtel (voorheen de Formatie

van Twente).

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem
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Afbeelding 2. Uitsnede uit de Bodemkaart. Het plangebied is gelegen binnen het rode kader.

De onderzoekslocatie is gelegen in de Oostelijke Liemers. Op de bodemkaart van Nederland wordt in het

zuidwestelijke onderzoeksgebied het volgende bodemtype aangegeven: hoge bruine enkeerdgronden

(bEZ23) die ontstaan zijn op dekzandwelvingen. De gehele gemeente Didam is omgeven door dit

bodemtype. Enkeerdgronden zijn ontstaan door eeuwenlange bemesting met zandhoudende potstalmest.

Bij de dorpen Didam, Wehl en Nieuw-Wehl werd reeds vroeg akkerbouw uitgeoefend. Hier zijn in de loop

van de tijd grote complexen enkeerdgronden aangelegd op reliëfrijk dekzand. Het bruine mestdek is

afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden 50 - 120 cm dik (Bakker, 1998). Op de onderzoeklocatie

rust het humushoudende dek vermoedelijk op een moderpodzol in zwak lemig, matig fijn zand. De

noordwestelijke helft van de onderzoeklocatie bestaat uit een vlakvaaggrond (Zn23). Dit zijn zandgronden

met een weinig donkere, humushoudende bovengrond. Het betreft gronden die deel uit maken van de

dekzandvlakte (2M14). Ze zijn in dit gebied ontstaan in rijk, fluviatiel zand of in verstoven zand (dekzand)

van fluviatiele afkomst. Deze gronden beslaan vrij grote oppervlakten rondom Didam, Beek en Wehl. Ze

liggen in grillig gevormde erosiedalen; plaatselijk treft men ondiep, fijn, soms grof rivierzand aan. Meestal

hebben ze een 25 à 30 cm dikke, donker grijsbruine, matig humusarme, sterk lemige, fijnzandige

bovengrond, welke een mengsel is van dekzand, lössleem en lutumhoudend materiaal. Tot 40 à 80 cm blijft

het zand sterk lemig en heeft het een relatief hoog lutumgehalte. Daaronder begint op de meeste plaatsen

leemarm, matig fijn zand. De ondergrond is sterk roestig, vaak komen homogene, oranje kleurige

ijzerafzettingen (okerkleurige lagen) voor (Bakker, 1998). De hoogte van het plangebied bedraagt 11,45 m +

NAP (www.ahn.nl).
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Afb. 3;. Uitsnede uit de geomorfologische kaart met de onderzoekslocatie

binnen het rode kader. Bron: Van Straten, 2008.

2.2 Historische ontwikkeling van Didam

Didam heeft niet altijd Didam geheten. In de loop der jaren veranderde de naam nogal eens. Het kwam voor als

Theodem (828), Diedehun (1025), Diedeheim (1144), Thideheim(1200), Dhidehem (1234), Didem (1276), Dydem

(1314), Dydem (1346), Dedem (1347), Titan (1373), Dydam (1382), Dieden(1437), Diedam(1444), Diedem (1449) en

Diem (1568). Voor zover de geschiedenis is na te gaan werd in 1373 voor de eerste maal de naam Didam genoemd

(www.oud-ver-didam.nl). De natuurlijke gesteldheid van Didam lokte in de voorhistorie tot de vorming van een

relatief dichte bebouwing. In het noorden en westen lagen broeklanden terwijl de rest bestond uit hogere gronden

bedekt met bos en heide.Op de grenzen van hoog en laag ontstonden de eerste nederzettingen of buurtschappen

namelijk Waverlo of Dijk, Greffelkamp, Loil en Holthuizen. Het vijfde buurtschap ontstond later rond de kerk en werd

daarom ook wel Kerkwijk genoemd.Bij elke buurtschap behoorde een veld of enk (bouwland) dat geheel was

afgerasterd. In elk buurtschap bestond een geërfde organisatie met boerenrichters, die gemeenschappelijk gronden

beheerden, sloten schouwden, afrasteringen controleerde enz. Enkele havezaten bezaten erfelijke

boerrichterschap.Verder waren er nog drie bosmarken die later tot een organisatie werden verenigd, nadat de Heer

van den Bergh het erfelijk holtrichterschap had verworven. Bovendien was er nog een geërfde organisatie, die de

watergronden in ‘De Oude Maat’ beheerde. Omstreeks 1680 verenigden de 5 buurtorganisaties zich tot een

geerfde-organisatie voor het hele kerspel Didam. De nog steeds bewaard gebleven marke-boeken behoren tot de

oudste van het land. .De belangen van de Heren van Gelre en Kleef ontmoeten elkaar in Didam. Daarom hadden

beiden in Didam een militair steunpunt, namelijk kasteel Didam (Gelre) en kasteel Loil ( Kleef). De heer van den

Bergh verwierf in 1388 de heerlijke rechten in Didam. Hij kocht in 1440 kasteel Loil. Geleidelijk voegden zich andere

Didamse bezittingen daarbij.achttien adellijke woningen/boerderijen in Didam droegen de naam van havezate

meeste bekende momenteel is de fraai gerestaureerde havesathe De Luynhorst. In 1609 werd het eens zo machtige

slot Didam, de oude Meurse toren afgebroken.
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Uit Didam zijn veel bodemvondsten bekend.

door de Rijksdienst van Oudheidkundig bodemonderzoek

gevonden. Vele stenen bijlen waaronder hamerbijlen zijn vooral in Didam en Loil aangetr

is tussen Didam en Loil een kruik gevonden en een vroeg middeleeuws grafveldje en kogelpotscherven gevonden.

Uit de late middeleeuwen zijn tenslotte een penning van koning Hendrik 11 , geslagen tussen 1247 en 1278 en wat

vondsten van kasteel Didam gevonden. Veel werk op archeologisch gebied is verricht door wijlen

schoolmeester/wethouder Nol Tinneveld . Vrij recent zijn archeologische opgravingen gedaan op het terrein

Aalsbergen ( thans industrieterrein Kollenburg.) Tijdens dit

geweest gedurende de derde tot de zesde eeuw na Christus Hierbij werden o.a. de resten van 5 boerderijen met

bijbehorende waterputten blootgelegd. Naast de boerderijen stonden in deze periode gebouwen die

diende. Deze werden hutkommen genoemd. In dergelijke gebouwtjes werd bijvoorbeeld doek geweven of wol

gesponnen. Voor de verdere beschrijving van deze vindplaats wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

In de 16e eeuw verrezen in Didam steeds mee

buurtschappen Greffelkamp, andere in Waverlo (Dijk), Loil en Holthuizen. Deze meest agrarische bedrijven trokken

uiteraard veel personeel aan en de werkgelegenheid in die branche heeft misschi

langere tijd bepaald. Als reactie op de hardnekkige landbouwcrisis ( laatste kwart van de 19e eeuw) zochten steeds

meer mensen werk in het bouwvak, hier en in het buitenland. Voor veel Didammers werd het werken in de bouw

hoofdbron van inkomsten (www.oud

2.3 Archeologische waarden

Binnen een straal van 500 meter rond het plangebied

en waarnemingen geregistreerd in Archis (II)

Waarnemingen:

Waarnemingsnr. 22343 op 217 meter ten zuiden van het plangebied betreft een drietal vuurstenen werktuigen uit het

Mesolithicum of Neolithicum die in 1990 door een particulier gevonden zijn. De verdere contextgegevens zijn niet

bekend. Op 412 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 3348. Het betreft een aantal

fragmenten aardewerk uit de 10
e

tot en met de 14

door een particulier gedaan. Op 415 meter ten oosten van het

Tijdens een verkennend booronderzoek van RAAP uit 2008, werden

aangetroffen op een dekzandrug. De archeologische indicatoren zijn aanget

cultuurdek. De vondsten dateren uit de 9

dan Laat Paleolithicum t/m Bronstijd (Ringenier, 2008). Waarnemingsnummer

oosten van het plangebied. Hier is tijdens veldonderzoek door RAAP in 2009 een nederzettingsterrein aangetroffen

uit de Vroege t/m de Late Middeleeuwen. De paleogeografische opbouw bestaat uit een dun humeus cultuurdek met

daaronder een oude akkerlaag op een dekzandrug. De vondsten

glas, baksteen, houtskool en fosfaatvlekken

aanbevolen (Flokstra, 2009). Op 426 meter ten noordwesten van het plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 3

Het gaat om enkele fragmenten IJzertijdaardewerk die in 1957 door een particulier gevonden zijn. De

contextgegevens zijn niet bekend. Op 428 meter ten zuidoosten bevindt zich een nederzettingsterrein waar in 1990

divers vondstmateriaal is aangetroffen

Aalsbergen (Kollenburg). De vindplaats is in een later stadium door de ROB

Voor de verdere beschrijving wordt verwezen naar het kopje Monument
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Afb. 4; Pentekening van het dorp Didam

www.oud-ver-didam.nl).

Uit Didam zijn veel bodemvondsten bekend. Op de plaats van de Mariakerk werd in 1957 een onderzoek verricht

door de Rijksdienst van Oudheidkundig bodemonderzoek. Hierbij werd o.a een vroeg middeleeuws grafveld

gevonden. Vele stenen bijlen waaronder hamerbijlen zijn vooral in Didam en Loil aangetr

is tussen Didam en Loil een kruik gevonden en een vroeg middeleeuws grafveldje en kogelpotscherven gevonden.

Uit de late middeleeuwen zijn tenslotte een penning van koning Hendrik 11 , geslagen tussen 1247 en 1278 en wat

n van kasteel Didam gevonden. Veel werk op archeologisch gebied is verricht door wijlen

schoolmeester/wethouder Nol Tinneveld . Vrij recent zijn archeologische opgravingen gedaan op het terrein

Aalsbergen ( thans industrieterrein Kollenburg.) Tijdens dit onderzoek is gebleken dat het terrein bewoond is

geweest gedurende de derde tot de zesde eeuw na Christus Hierbij werden o.a. de resten van 5 boerderijen met

bijbehorende waterputten blootgelegd. Naast de boerderijen stonden in deze periode gebouwen die

diende. Deze werden hutkommen genoemd. In dergelijke gebouwtjes werd bijvoorbeeld doek geweven of wol

Voor de verdere beschrijving van deze vindplaats wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

In de 16e eeuw verrezen in Didam steeds meer havezaten (versterkte hofsteden van adel), voornamelijk in de

buurtschappen Greffelkamp, andere in Waverlo (Dijk), Loil en Holthuizen. Deze meest agrarische bedrijven trokken

uiteraard veel personeel aan en de werkgelegenheid in die branche heeft misschien het agrarische karakter voor

langere tijd bepaald. Als reactie op de hardnekkige landbouwcrisis ( laatste kwart van de 19e eeuw) zochten steeds

meer mensen werk in het bouwvak, hier en in het buitenland. Voor veel Didammers werd het werken in de bouw

(www.oud-ver-didam.nl).

rond het plangebied staan een groot aantal archeologische

in Archis (II).

Waarnemingsnr. 22343 op 217 meter ten zuiden van het plangebied betreft een drietal vuurstenen werktuigen uit het

Mesolithicum of Neolithicum die in 1990 door een particulier gevonden zijn. De verdere contextgegevens zijn niet

en van het plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 3348. Het betreft een aantal

tot en met de 14
e

eeuw afkomstig van ‘oude woongrond

door een particulier gedaan. Op 415 meter ten oosten van het plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 413.673

Tijdens een verkennend booronderzoek van RAAP uit 2008, werden fragmenten aardewerk, hutteleem en vuursteen

aangetroffen op een dekzandrug. De archeologische indicatoren zijn aangetroffen in het

De vondsten dateren uit de 9
e

t/m 12
e

eeuw. Het fragment vuursteen kon niet nader gedateerd worden

dan Laat Paleolithicum t/m Bronstijd (Ringenier, 2008). Waarnemingsnummer 427.873 bevindt zich op

Hier is tijdens veldonderzoek door RAAP in 2009 een nederzettingsterrein aangetroffen

uit de Vroege t/m de Late Middeleeuwen. De paleogeografische opbouw bestaat uit een dun humeus cultuurdek met

op een dekzandrug. De vondsten bestaan uit aardewerkfragmenten, botfragmenten,

en fosfaatvlekken. Op grond van de onderzoeksresultaten is vervolgonderzoek

aanbevolen (Flokstra, 2009). Op 426 meter ten noordwesten van het plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 3

Het gaat om enkele fragmenten IJzertijdaardewerk die in 1957 door een particulier gevonden zijn. De

Op 428 meter ten zuidoosten bevindt zich een nederzettingsterrein waar in 1990

divers vondstmateriaal is aangetroffen uit Steentijd, IJzertijd en de Nieuwe Tijd. De toponiem van de vindplaats is

Aalsbergen (Kollenburg). De vindplaats is in een later stadium door de ROB onderzocht

Voor de verdere beschrijving wordt verwezen naar het kopje Monumenten.
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; Pentekening van het dorp Didam uit 1721 (bron:

Op de plaats van de Mariakerk werd in 1957 een onderzoek verricht

ierbij werd o.a een vroeg middeleeuws grafveld

gevonden. Vele stenen bijlen waaronder hamerbijlen zijn vooral in Didam en Loil aangetroffen. Uit de Romeinse tijd

is tussen Didam en Loil een kruik gevonden en een vroeg middeleeuws grafveldje en kogelpotscherven gevonden.

Uit de late middeleeuwen zijn tenslotte een penning van koning Hendrik 11 , geslagen tussen 1247 en 1278 en wat

n van kasteel Didam gevonden. Veel werk op archeologisch gebied is verricht door wijlen

schoolmeester/wethouder Nol Tinneveld . Vrij recent zijn archeologische opgravingen gedaan op het terrein

onderzoek is gebleken dat het terrein bewoond is

geweest gedurende de derde tot de zesde eeuw na Christus Hierbij werden o.a. de resten van 5 boerderijen met

bijbehorende waterputten blootgelegd. Naast de boerderijen stonden in deze periode gebouwen die als werkplaats

diende. Deze werden hutkommen genoemd. In dergelijke gebouwtjes werd bijvoorbeeld doek geweven of wol

Voor de verdere beschrijving van deze vindplaats wordt verwezen naar paragraaf 2.3.

r havezaten (versterkte hofsteden van adel), voornamelijk in de

buurtschappen Greffelkamp, andere in Waverlo (Dijk), Loil en Holthuizen. Deze meest agrarische bedrijven trokken

en het agrarische karakter voor

langere tijd bepaald. Als reactie op de hardnekkige landbouwcrisis ( laatste kwart van de 19e eeuw) zochten steeds

meer mensen werk in het bouwvak, hier en in het buitenland. Voor veel Didammers werd het werken in de bouw

archeologische onderzoeken, vondsten

Waarnemingsnr. 22343 op 217 meter ten zuiden van het plangebied betreft een drietal vuurstenen werktuigen uit het

Mesolithicum of Neolithicum die in 1990 door een particulier gevonden zijn. De verdere contextgegevens zijn niet

en van het plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 3348. Het betreft een aantal

oude woongrond’. De vondsten zijn in 1957

plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 413.673.

ragmenten aardewerk, hutteleem en vuursteen

offen in het circa 0,35 m dikke

eeuw. Het fragment vuursteen kon niet nader gedateerd worden

bevindt zich op 420 meter ten

Hier is tijdens veldonderzoek door RAAP in 2009 een nederzettingsterrein aangetroffen

uit de Vroege t/m de Late Middeleeuwen. De paleogeografische opbouw bestaat uit een dun humeus cultuurdek met

bestaan uit aardewerkfragmenten, botfragmenten,

. Op grond van de onderzoeksresultaten is vervolgonderzoek

aanbevolen (Flokstra, 2009). Op 426 meter ten noordwesten van het plangebied bevindt zich waarnemingsnr. 3350.

Het gaat om enkele fragmenten IJzertijdaardewerk die in 1957 door een particulier gevonden zijn. De

Op 428 meter ten zuidoosten bevindt zich een nederzettingsterrein waar in 1990

uit Steentijd, IJzertijd en de Nieuwe Tijd. De toponiem van de vindplaats is

onderzocht en heeft een AMK status.
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Waarnemingsnummer 1362 tenslotte, bevindt zich op 468 meter ten zuiden van het plangebied. Hier is een

vindplaats uit de IJzertijd aangetroffen die vermoedelijk overeenkomt met de vindplaats die al in de 19e eeuw door

Pleyte en Jansen beschreven is (‘achter het huis van boer Twis’). De vondsten bestaan uit spinklosjes, werpkogels,

handgevormd aardewerk, Pingsdorfaardewerk en huttenleem. De vindplaats is onderdeel van een groter complex

dat bekend staat onder de toponiem ‘Aalsbergen’. Voor de verdere beschrijving: zie het kopje Monumenten. Ten

behoeve van het opstellen van de archeologische beleidskaart van Montferland heeft ArcheoPro in 1998 contact

gehad met diverse amateurarcheologen. De belangrijkste meldingen voor de omgeving van het plangebied

Kollenburgerweg die voor een deel in Archis opgenomen zijn en voor een deel niet, zijn afkomstig van de heer H.

Thomas uit Didam. Van de heer H. Thomas werd de volgende informatie verkregen. “Links en rechts van de

Kollenburgweg kan volop materiaal gevonden worden vanaf de Late Middeleeuwen. Door mij zijn ook wat

Paleolithische artefacten gevonden [……] De totale omvang van de Kollenburg is tot archeologisch gebied verklaard.

Ten noorden en ten westen zijn nog verdere grafvelden c.q. nederzettingen te verwachten. Het grafveld dat op

Kollenburg is gevonden stamt uit de 2de en 3de eeuw. Geen nederzetting is uit die tijd gevonden en bij het Laat-

Romeinse nederzetting uit de 3de tot 5de eeuw is geen grafveld gevonden’ Ten aanzien van de nabije vindplaats

aan de Hengelderweg zegt hij het volgende: ‘Links en rechts van de Hengelderweg ter hoogte van Tesma tegen de

A12 aan bevindt zich een nederzetting uit de IJzertijd. Deze is voor een klein deel opgegraven bij de aanleg van een

waterleiding in 1995. Rondom boerderij Tesma moet zich nog een Romeins grafveld bevinden gezien de vroegere

geschriften van vondsten te Didam (Pleyte).’ H.Tomas is in 1988 begonnen met systematische veldverkenningen op

akkers rond Didam. Inmiddels heeft hij 52 percelen onderzocht. Daarnaast is hij actief geweest bij verschillende

opgravingen en onderzoeken in Didam en omgeving (o.a. de Kollenburg bij Didam, Kloosterstraat-Kapelstraat in Loil

en de aanleg van de waterleiding van Zevenaar naar Wehl naast de A12). Ook is hij jarenlang correspondent voor

de ROB (nu RCE) geweest.

Onderzoeken:

Onderzoeksnummer 24531 (onderzoeksmelding 27121) bevindt zich op 417 ten noorden van het plangebied. In

2008 zijn aan de Tatelaarweg 20 te Didam 6 verkennende boringen gezet door het ARC bv uit Groningen.

Aanleiding voor het onderzoek was de bouw van een nieuwe schuur. De onderzoeksresultaten (intacte bodem met

archeologische indicatoren) waren voor het ARC aanleiding om vervolgonderzoek aan te bevelen.

Monumenten:

Op 400 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich een AMK terrein (CMA 40
E
-006, monumentenr. 12715).

Het betreft een vindplaats die al sinds de 19
e

eeuw bekend is (Kollenburg). In 1997 heeft de toenmalige ROB (nu

RCE) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het bestemmingplan Kollenburg. Het terrein bevatte

een grote dichtheid aan grondsporen, hetgeen hoge verwachtingen oproept voor de niet onderzochte delen van het

terrein. Gezien de geringe opgegraven oppervlakte en de vele vondsten, mag tevens worden gesteld dat er sprake is

van een rijke materiële cultuur (Bakker, 1998). De in het terrein aangetroffen archeologische resten maken deel uit

van een goed geconserveerde nederzetting, die gesitueerd is op de flanken van een hoge dekzandkop welke ten

dele is afgedekt door rivierafzettingen. De vondsten en grondsporen dateren uit de derde, vierde en mogelijk vijfde

eeuw n. Chr. Het vondstmateriaal in zijn geheel duidt op een zwaartepunt in de vierde eeuw n. Chr. Argumenten

voor een gebruik van het terrein in de zesde en zevende eeuw n. Chr. zijn niet gevonden. Op grond van de

oppervlaktevondsten die zijn verzameld voorafgaand aan het onderzoek en de beperkte omvang van het

proefonderzoek, mag dit echter niet worden uitgesloten. Al met al heeft het proefonderzoek aangetoond dat het

bedreigde terrein een belangrijk onderdeel van ons bodemarchief bevat. Duidelijk is dat de overgangsperiode, van

de late Romeinse tijd naar de vroege Middeleeuwen, gepaard ging met vele veranderingen op politiek, economisch

en sociaal niveau. Toch is deze periode tot op heden archeologisch gezien moeilijk ‘grijpbaar’ en bestaat er geen

helder inzicht in de vele achtergronden bij de veranderingen. Juist om die redenen zijn, de tijdens het

proefonderzoek blootgelegde archeologische resten van een nederzetting net buiten de Limes uit deze periode, als

zeer waardevol te beschouwen. Een uitgebreid onderzoek van deze nederzetting, dat de mogelijkheid biedt tot een

beter inzicht in deze complexe periode, is dan ook gewenst. Hierover moet echter de commissie B & O van de ROB

een uitspraak doen. Mogelijk kan een vervolgonderzoek duidelijkheid verschaffen omtrent de betekenis van de grote

hoeveelheden aangetroffen tufsteen. In het nabij gelegen Wehl, waar onderzoek naar een inheems-Romeinse

nederzetting heeft plaatsgevonden, is hiervan geen melding gemaakt. Eveneens biedt een vervolgonderzoek de

mogelijkheid aanvullende gegevens te vergaren over de ijzerproductie en bronsbewerking op deze vindplaats. In dit

gebied komen meerdere nederzettingen uit deze periode voor waar aanwijzingen zijn gevonden die duiden op

metaalverwerking.
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Afb. 5; Fragment van een bronzen wijnzeef uit de 4
e

eeuw n.C. aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek

door de ROB in Kollenburg (Bakker,1997).

2.4 Archeologisch verwachtingsmodel

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische gegevens in-

en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. De archeologische verwachting van het

plangebied valt samen met de verwachting van Archeo Pro (2008) en de archeologische beleidsadvieskaart van

gemeente Montferland. Het plangebied maakt deel uit van een archeoregio (oostelijke Liemers) waar veel

vindplaatsen en vondsten aangetroffen zijn uit de periode van de Late Steentijd tot en met de Late Middeleeuwen.

Met name de aanwezigheid van Laat Romeinse vindplaatsen en de Vroege Middeleeuwen, relatief weinige bekende

en onderzochte vindplaatsen en perioden, maken het gebied tot een belangrijk speerpunt voor het landelijk en

regionaal archeologisch beleid. De bewoningsgeschiedenis van de Liemers is daarom een belangrijk punt van

onderzoek in het kader van de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) en de regionale

onderzoeksagenda (thema: Vroege elite ten noorden van de Rijn; De Roode, 2008). Het zuidwestelijk deel van het

onderzoeksgebied is gelegen op een dekzandwelving die deel uit maakt van een gordel met hoge bruine

eerdgronden waarop diverse archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen uit de periode van de IJzertijd tot en met

de Late Middeleeuwen. De vindplaats Kollenburg die in 1997 door het ROB (nu RCE) is onderzocht is daarvan het

belangrijkste voorbeeld. Theoretisch gezien kunnen ook oudere vondsten vanaf het Laat Paleolithicum aangetroffen

worden in de top van het dekzand.

Tabel 2: Archeologische verwachting plangebied Kollenburgweg 6 te Didam

Periode Verwachte vindplaatstypen Verwachte grondlaag (diepte)

Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd

Restanten van eventuele voorgangers van de
huidige boerderij, oude verkavelingen,
ontginningssporen, esgreppels direct onder de bouwvoor

Romeinse Tijd - Vroege Middeleeuwen
Nederzettingsterreinen, grafvelden, resten
ijzerbewerking BC-horizont en top van de C-horizont

Bronstijd - IJzertijd Nederzettingsterreinen, urnenvelden BC-horizont en top van de C-horizont

Paleolithicum-Neolithicum Nederzettingsterreinen, jachtkampen, Top van de C-horizont

Vuursteenvindplaatsen, haardplaatsen
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Afbeelding 6: Uitsnede uit de archeologische waardenkaart van gemeente
deel van het plangebied ligt in de gele
het plangebied ligt in de lichtrode zone (AWV categorie5; middelmatige trefkans)
2008.

: Bureauonderzoek Plangebied Kollenburgweg 6 te Didam

: EKU/DIR/HAMA/2011051

© Hamaland Advies, Ambachtsweg 9b, 7021 BT Zelhem

: Uitsnede uit de archeologische waardenkaart van gemeente Montferland
de gele zone (AWV categorie7; lage trefkans). Het zuidoostelijke deel van

het plangebied ligt in de lichtrode zone (AWV categorie5; middelmatige trefkans) Bron:

14 van 15

Montferland. Het noordwestelijke
Het zuidoostelijke deel van

Bron: Gazenbeek, et al.,
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Afb. 7; Luchtfoto van het plangebied met daarop de bebouwing (rechts). De oranje en roodgearceerde bebouwing

blijft in het nieuwe plan gehandhaafd. De overige bebouwing wordt gesloopt en deels vervangen door nieuwbouw.
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3 Conclusie en aanbeveling

De noordwestelijke helft van het plangebied ligt binnen een dekzandvlakte, waarvoor een lage trefkans geldt

op archeologische resten. Dit deel van het plangebied ligt in een zone waarvoor volgens de archeologische

beleidskaart van gemeente Montferland een lage archeologische trefkans geldt (AWV categorie 7). Hiervoor

geldt een vrijstelling voor bodemingrepen tot 30 cm – mv en groter dan 2.500 m2. Derhalve is hier geen

vervolgonderzoek vereist.

De zuidoostelijke helft van het plangebied heeft een middelmatige trefkans op archeologische resten (AWN

categorie 5), Hiervoor geldt in principe een vrijstelling voor bodemingrepen tot 30 cm-mv tot 100 m2. Dit deel

van het plangebied heeft een omvang van circa 450 m2. De exacte scheidslijn tussen dekzandwelving en

dekzandvlakte is op grond van de bodemkaart moeilijk te bepalen. Omdat er in het plangebied bovendien al

relatief zware bodemingrepen hebben plaatsgevonden in de vorm van de bouw van stallen met mestgoten, is

onbekend in welke mate er sprake is van een intact bodemprofiel. Op grond van de bestudeerde bronnen kan

geconcludeerd worden dat het plangebied een middelmatige trefkans heeft op archeologische resten vanaf het

Laat-Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Archeologische resten kunnen verwacht worden onder de

huidige bouwvoor op een diepte vanaf circa 50 cm en circa 150 cm min maaiveld (top van de C-horizont).

Archeologische indicatoren kunnen bestaan uit aardewerkscherven, houtskoolfragmenten, bewerkt vuursteen,

metaalslak en fosfaten. In eerste instantie heeft Hamaland Advies in lijn met het archeologisch beleid van

gemeente Montferland geadviseerd om 6 boringen te zetten met een edelmanboor (diameter van 7 cm) in de

niet geroerde delen van het plangebied (zie bijlage 1). Na beoordeling van het conceptrapport op 4 augustus

2011 heeft telefonisch overleg plaatsgevonden met de Regionaal Archeoloog van Regio Achterhoek. Hierbij is

door de Regionaal Archeoloog aangegeven dat in kansrijke gebieden de nieuwe (ongepubliceerde) richtlijnen

voor de Regio Achterhoek van toepassing zijn, waarbij het gehele plangebied onderzocht dient te worden en

niet uitsluitend de te roeren delen van het plangebied. Vanwege de trefkans op resten uit de (Late) Prehistorie

wordt een karterend booronderzoek gevraagd om het archeologische verwachtingsmodel te toetsten. Bij een

omvang van 1,6 hectare houdt dit in, dat er 32 megaboringen gelijkmatig verspreid over het plangebied gezet

dienen te worden. De boringen worden gezet volgens een driehoeksgrid tot een diepte van minimaal 25 cm in

de ongeroerde grond. De gehele boorkern dient te worden versneden of te worden verbrokkeld voor controle

op archeologische indicatoren.

Verder dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex artikel 53

Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt, 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. Het

verdient aanbeveling ook de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente Montferland (mw. A. Zonneveld)

hiervan per direct in kennis te stellen.

De resultaten en aanbevelingen uit het bureauonderzoek en veldonderzoek dienen te worden getoetst en

onderschreven door het bevoegd gezag, gemeente Montferland (mw. A. Zonneveld) en diens adviseur, de

Regionaal Archeoloog van Regio Achterhoek (drs. M. Kocken).
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SAMENVATTING 

Econsultancy heeft in opdracht van Hamaland Advies een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
het plangebied gelegen aan de Kollenburgweg 6 te Didam in de gemeente Montferland (zie figuren 1 
en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de beëindiging van bedrijfsactiviteiten, 
waarbij de bestaande varkensstallen en kippenschuren zullen worden gesloopt, waarna de nieuw-
bouw van burgerwoningen zal worden gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om 
te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen 
het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom 
is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voort-
vloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te 
voeren (zie bijlage 3). 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure en de voorgenomen 
bouwplannen 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karterende fase) heeft tot doel het opsporen van 
eventueel aanwezige archeologische vondsten en/of sporen en om een eerste indruk te verkrijgen 
van de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 

Met de resultaten van het archeologisch onderzoek kan worden vastgesteld of binnen het plangebied 
archeologische waarden aanwezig (kunnen) zijn en of vervolgonderzoek en/of planaanpassing nood-
zakelijk is. 

Resultaten inventariserend veldonderzoek 
Uit de resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO, karterende fase) blijkt dat de aangetrof-
fen bodemopbouw bestaat uit een geroerde/verstoorde laag tot minimaal 60 en maximaal 90 cm -mv 
en wordt mede gekenmerkt door antropogene bijmeningen van resten recent baksteen, puin, plastic, 
koolas, sintels en glas. Direct hieronder bevindt zich de C-horizont. Hiertussen komt plaatselijk nog 
wel een restanten van een plaggendek voor, vaak niet dikker dan 20 tot 30 cm. Het zeven van het 
opgeboorde materiaal heeft een fragment van een ijzeren nagel en een fragment baksteen van 
(sub)recente ouderdom (19

e
/20

e
 eeuw) en een wandscherf witbakkend ruwwandig aardewerk (kook-

pot) uit de Romeinse Tijd of de Vroege-Middeleeuwen opgeleverd. De laatste betreft de enige rele-
vante indicator en is afkomstig uit een geroerde laag. 

Conclusie 
De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonder-
zoek, wordt door het booronderzoek qua archeologie wel bevestigd, maar het plangebied zelf is te 
verstoord om nog intacte vindplaatsen aan te kunnen treffen.  

Selectieadvies 
Op grond van het vrijwel ontbreken van een intact bodemprofiel, de diepe bodemverstoringen en het 
nagenoeg ontbreken van relevante archeologische indicatoren, adviseert Econsultancy om, ten aan-
zien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 
geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. 

Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Montferland en door middel van een selectiebesluit als zodanig bekrachtigd (beoor-
delingsrapport van de heer drs. M. Kocken, regionaal archeoloog regio Achterhoek, kenmerk: 
2012u00338, d.d. 13 augustus 2012). Bovenstaand selectieadvies wordt onderschreven. 
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Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevals-
vondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waar-
van hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroe-
rende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoor-
delijk ambtenaar van de gemeente Montferland (mevrouw ing. A.M. Zonneveld) en diens adviseur (De 
heer drs. M. Kocken, Regionaal Archeoloog regio Achterhoek) hiervan per direct in kennis te stellen. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding tot het onderzoek en leeswijzer 

Econsultancy heeft in opdracht van Hamaland Advies een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
het plangebied gelegen aan de Kollenburgweg 6 te Didam in de gemeente Montferland (zie figuren 1 
en 2). De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door de beëindiging van bedrijfsactiviteiten, 
waarbij de bestaande varkensstallen en kippenschuren zullen worden gesloopt, waarna de nieuw-
bouw van zorgwoningen zal worden gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te 
bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen 
het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom 
is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voort-
vloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, verplicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te 
voeren (zie bijlage 3). 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanprocedure en de voorgenomen 
bouwplannen 

In de rapportage zal na een samenvatting van het vooronderzoek (§ 1.2) eerst de doelstelling van het 
huidige onderzoek en de te beantwoorden onderzoeksvragen beschreven worden (hoofdstuk 2). Ver-
volgens zullen de methodiek en resultaten van het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karte-
rende fase) door middel van boringen worden behandeld (hoofdstuk 3). Op basis van het onderzoek 
wordt een advies gegeven of vervolgstappen nodig zijn en zo ja, in welke vorm (hoofdstuk 4).  

1.2 Resultaten vooronderzoek 

Door Hamaland Advies is een bureauonderzoek uitgevoerd.
1
 Het archeologisch verwachtingsmodel

uit het bureauonderzoek vormt het uitgangspunt voor dit inventariserend veldonderzoek en is hieron-
der weergegeven. 

Op grond van de bekende geologische, landschappelijke, aardkundige, archeologische en historische 
gegevens in en rond het plangebied kan de archeologische verwachting worden bepaald. De archeo-
logische verwachting van het plangebied valt samen met de verwachting van Archeo Pro (2008) en 
de archeologische beleidsadvieskaart van gemeente Montferland. Het plangebied maakt deel uit van 
een archeoregio (oostelijke Liemers) waar veel vindplaatsen en vondsten aangetroffen zijn uit de pe-
riode van de Late-Steentijd tot en met de Late-Middeleeuwen. Vooral de aanwezigheid van Laat-Ro-
meinse vindplaatsen en vindplaatsen uit de Vroege-Middeleeuwen, relatief weinige bekende en on-
derzochte vindplaatsen en perioden, maken het gebied tot een belangrijk speerpunt voor het landelijk 
en regionaal archeologisch beleid. Het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied is gelegen op 
een dekzandwelving die deel uit maakt van een gordel met hoge bruine eerdgronden waarop diverse 
archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen uit de periode van de IJzertijd tot en met de Late Mid-
deleeuwen. De vindplaats Kollenburg die in 1997 door het ROB (nu RCE) is onderzocht is daarvan 
het belangrijkste voorbeeld. Theoretisch gezien kunnen ook oudere vondsten vanaf het Laat Paleoli-
thicum aangetroffen worden in de top van het dekzand.  

1
 Van der Kuijl, 2012 
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2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Het inventariserend veldonderzoek (IVO-overig, karterende fase) heeft tot doel het inventariseren van 
eventueel aanwezige archeologische vondsten en/of sporen om een eerste indruk te verkrijgen van 
de kwaliteit (gaafheid en conservering), aard, datering, omvang en diepteligging hiervan. 

Het veldonderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 

� Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
� Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 

verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
� Zijn er binnen het plangebied archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op 

de aanwezigheid van een vindplaats? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
� Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen cq. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
� In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 
� Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen voor de 

voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd op 29 juni en 2 juli 2012 door drs. E.E.A. van der 
Kuijl van Hamaland Advies en ir. E.M. ten Broeke van Econsultancy (prospector). Het rapport is ge-
controleerd door drs. M. Stiekema (senior prospector/kwaliteitscontroleur).  

3 INVENTARISEREND VELDONDERZOEK 

3.1 Methoden 

Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de vorm van een karterend booronderzoek, con-
form de eisen van de KNA, versie 3.2, specificatie VS03. Voor het inventariserend veldonderzoek is 
op 26 juni 2012 door ir. E.M. ten Broeke (prospector) een Plan van aanpak (PvA) opgesteld. In over 
overeenstemming met het bevoegd gezag (gemeente Montferland) is besloten het karterend booron-
derzoek uit te voeren binnen het bestaande bouwblok. 
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In totaal zijn er 24 boringen gezet (zie figuur 3). Er is geboord tot een diepte van maximaal 140 cm 
-mv met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm. De boringen zijn zoveel mogelijk gezet in de 
onverharde delen van het plangebied volgens een verspringend driehoeksgrid. De boringen zijn litho-
logisch conform de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode beschreven.

2
 De boringen

zijn met meetlinten ingemeten (x- en y-waarden). Van alle boringen is de maaiveldhoogte afgeleid 
van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  

Het opgeboorde materiaal is in het veld bodemkundig beschreven en de archeologisch relevante bo-
demlagen zijn gezeefd met behulp van een zeef met een maaswijdte van 4 mm. Het zeefresidu is 
geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische indicatoren, zoals fragmenten vuursteen, aar-
dewerk, houtskool, verbrande leem, bot etc. 

3.2 Resultaten 

Geologie en bodem 
De resultaten van de boringen zijn opgenomen in de vorm van boorprofielen en worden in bijlage 4 
weergegeven. De hoofdlijn van de opbouw van de bodem kan als volgt worden weergegeven: 

Tabel I. Hoofdlijn bodemopbouw 

Diepte (cm -mv) Samenstelling  Interpretatie 

Vanaf maaiveld tot 50 Grijsbruin gekleurd, zwak tot matig humeus, zwak tot sterk siltig, 
matig fijn zand met resten baksteen, puin, plastic, koolas, sintels en 
glas 

Ap-horizont, huidige bouwvoor, 
sterk geroerd 

Tussen 50 tot 90 Geelbruin tot grijsbruin gekleurd, matig tot sterk siltig, matig fijn 
zand met resten baksteen, puin, plastic, koolas, sintels en glas 

Geroerde/verstoorde laag en 
mogelijk deels opgebrachte grond 

Plaatselijk tussen 30 en 80, onder 
de geroerde/verstoorde laag 

Bruin tot donkerbruin gekleurd, matig humeus, matig siltig, matig 
fijn zand 

(Restant) Aap-horizont, plaggen-
dek, waarschijnlijk ook recent 
geroerd 

Vanaf 90 Geel gekleurd, zwak tot sterk siltig, matig fijn zand C-horizont, dekzandafzettingen. 

Binnen het plangebied bestaat de bodem tot minimaal 60 en maximaal 90 cm -mv uit grijsbruin tot 
geelbruin gekleurd, zwak tot matig humeus, zwak tot sterk siltig, matig fijn zand met resten baksteen, 
puin, plastic, koolas, sintels en glas. De antropogene bijmengingen van recente ouderdom duidt op 
een sterk verstoord bodemprofiel. De geroerde/verstoorde laag betreft mogelijk ook deels opgebrach-
te grond. Volgens de grondeigenaar, de heer B. Eggink, is deze grond in de jaren 1968/1969 opge-
bracht door de gemeente bij de aanleg van de Tatelaarweg. Hierbij is eerste de bouwvoor verwijderd, 
daarna de grond ingebracht en daarna weer toegedekt met de ‘zwarte’ bovengrond. De herkomst van 
de grond is niet bekend. 

In de boring 2, 9, 10, 12, 18 en 23 is onder de geroerde/verstoorde laag nog een restant van het oor-
spronkelijke plaggendek aangetroffen. Deze bestaat uit bruin tot donkerbruin gekleurd, matig humeus, 
matig siltig, matig fijn zand.  

2
 Bosch, 2005 
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Onder de geroerde/verstoorde laag dan wel het restant van het plaggendek bevindt zich direct de C-
horizont, in de vorm van geel gekleurd, zwak tot sterk siltig, matig fijn dekzand. Ook ter plaatse van 
die boringen waar nog een restant van het plaggendek aanwezig is, is hieronder geen (deel van de) 
verwachte oorspronkelijke podzolbodem aangetroffen. Dit duidt erop dat tijdens het opbrengen van 
het plaggendek en/of door recentere bodemingrepen de oorspronkelijke podzolbodem is verstoord tot 
zeker in de top van de C-horizont. Ook de overgangen tussen de onderscheiden bodemlagen zijn 
scherp en duiden op recente verstoringen. De verstoringen reiken tot in de oorspronkelijke top van de 
C-horizont. Op basis van de restanten plaggendek, aangetroffen in een aantal over het gehele terrein 
verspreid liggende boringen, zal het bodemprofiel zeer waarschijnlijk een hoge bruine enkeerdgrond 
hebben betroffen.  

De boring 3, 19 en 24 zijn voortijdig gestuit op beton en baksteenpuin. Ook na het verzetten van deze 
boringen binnen een straal van 0,5 meter zijn ze op dezelfde diepte gestuit. 

Archeologische indicatoren 
Ondanks de verstoorde bodemopbouw is van alle boringen het opgeboorde materiaal gezeefd tot 30 
-cm in de C-horizont. Bij het uitzeven van de boringen zijn in 2 boringen archeologische indicatoren 
aangetroffen. De aangetroffen indicatoren (zie tabel II en figuur 4, ARCHIS-vondstmeldingsnr. 
420.068) zijn gedetermineerd door drs. E.E.A. van der Kuijl (senior archeoloog). 

Tabel II. Overzicht aangetroffen archeologische indicatoren 

Boring nr. Vondstnummer Diepte/Traject in cm -mv Omschrijving Datering 

1 1 80-90 (geroerde laag) Fragment van een ijzeren nagel en een 
fragment baksteen 

19
e
/20

e
 eeuw

2 2 30-60 (geroerde laag) Wandfragment witbakkend ruwwandig 
aardewerk 

Romeinse Tijd of Vroege-
Middeleeuwen 

Gedateerde archeologische vondsten betreffen een fragment van een ijzeren nagel en een fragment 
baksteen van (sub)recente ouderdom. De enige relevante indicator (wandscherf witbakkend ruwwan-
dig aardewerk (kookpot) uit de Romeinse Tijd of de Vroege-Middeleeuwen) is afkomstig uit een ge-
roerde laag. Daar waar sprake is van een restant van het plaggendek zijn soms wat spikkels houts-
kool aangetroffen. 

3.3 Beantwoording onderzoeksvragen veldonderzoek 

Voor het veldonderzoek is een aantal onderzoeksvragen opgesteld. Hieronder worden deze vragen 
beantwoord voor zover het veldonderzoek de daarvoor benodigde gegevens heeft opgeleverd; 

� Wat is de bodemopbouw binnen het plangebied? 
De bodemopbouw binnen het plangebied bestaat uit dekzandafzettingen, behorend tot de 
Formatie van Boxtel, Laagpakket van Wierden. Verwacht wordt dat er zich oorspronkelijk een 
podzolbodem heeft gevormd. Kenmerken hiervan zijn tijdens het veldonderzoek niet aange-
troffen, mede vanwege de sterk verstoorde bodemopbouw. Plaatselijk is nog wel een restant 
van het plaggendek aangetroffen tussen de geroerde bodemlaag en de C-horizont. Op basis 
van de restanten plaggendek kan het aanwezige bodemprofiel het beste geclassificeerd wor-
den als een hoge bruine enkeerdgrond. 
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� Is het bodemprofiel binnen het plangebied intact of (geheel of gedeeltelijk) verstoord en indien 
verstoord, tot welke diepte gaat deze verstoring? 
Binnen het gehele plangebied is sprake van een verstoord bodemprofiel. De verstoringsdiep-
te ligt tussen de 60 en maximaal 90 cm -mv en wordt mede gekenmerkt door antropogene 
bijmeningen van resten recent baksteen, puin, plastic, koolas, sintels en glas. Onder de ge-
roerde/verstoorde laag dan wel het restant van het plaggendek bevindt zich direct de C-
horizont. Plaatselijk komt hiertussen nog wel een restant van een plaggendek voor.  

 
� Zijn, daar waar het bodemprofiel intact is, archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen 

wijzen op de aanwezigheid van een vindplaats? Zo ja, wat is de aard en diepteligging ervan? 
Ondanks de verstoorde bodemopbouw is het opgeboorde materiaal gezeefd tot 30 -cm in de 
C-horizont. In het zeefresidu is een fragment van een ijzeren nagel en een fragment baksteen 
van (sub)recente ouderdom en een wandscherf witbakkend ruwwandig aardewerk (kookpot) 
uit de Romeinse Tijd of de Vroege-Middeleeuwen aangetroffen. De laatste als enige relevante 
indicator is afkomstig uit een geroerde laag. Daar waar sprake is van een restant van het 
plaggendek zijn soms wat spikkels houtskool aangetroffen. 

 
� Zijn er archeologische lagen aangetroffen (cultuur- en afvallagen c.q. ophogingslagen)? Zo ja, 

wat is de aard, diepteligging en minimale en maximale dikte ervan? 
Verspreid over het plangebied is bij enkel boringen een restant van een plaggendek (eerd-
dek) aangetroffen, vaak niet dikker dan 20 tot 30 cm. De overgang naar de onderliggende C-
horizont is scherp en restanten van de verwachte oorspronkelijke podzolbodem zijn niet aan-
getroffen. Of de oorspronkelijke podzolbodem is volledig meegemengd tijdens het opbrengen 
van het plaggendek, of het is door recentere bodemingrepen volledig meegeroerd. Het laatste 
is meest waarschijnlijk, waardoor voor het plaggendek gezegd kan worden dat deze ook re-
centelijk is geroerd/verstoord. 

 
� In welke mate stemmen de resultaten overeen met de verwachtingen? 

Vanuit het bureauonderzoek blijkt dat de noordwestelijke helft van het plangebied binnen een 
dekzandvlakte ligt, waarvoor een lage trefkans geldt op archeologische resten. Dit deel van 
het plangebied ligt in een zone waarvoor volgens de archeologische beleidskaart van ge-
meente Montferland een lage archeologische trefkans geldt (AWV categorie 7). De zuidooste-
lijke helft van het plangebied heeft een middelmatige trefkans op archeologische resten (AWN 
categorie 5) en ligt op een dekzandwelving die deel uit maakt van een gordel met hoge bruine 
eerdgronden waarop diverse archeologische vindplaatsen zijn aangetroffen uit de periode 
vanaf de IJzertijd tot en met de Late-Middeleeuwen. De vindplaats Kollenburg die in 1997 
door het ROB (nu RCE) is onderzocht is daarvan het belangrijkste voorbeeld. Theoretisch 
gezien kunnen ook oudere vondsten vanaf het Laat-Paleolithicum aangetroffen worden in de 
top van het dekzand. 

 
Uit de resultaten van het booronderzoek (karterende fase) blijkt dat binnen het plangebied 
sprake is van een verstoord bodemprofiel tot minimaal 60 en maximaal 90 cm -mv en wordt 
mede gekenmerkt door antropogene bijmeningen van resten recent baksteen, puin, plastic, 
koolas, sintels en glas. Direct hieronder bevind zich de C-horizont. Hiertussen komt plaatselijk 
nog wel een restant van een plaggendek voor, vaak niet dikker dan 20 tot 30 cm. Het zeven 
van het opgeboorde materiaal heeft een fragment van een ijzeren nagel en een fragment 
baksteen van (sub)recente ouderdom (19

e
/20

e
 eeuw) en een wandscherf witbakkend ruw-

wandig aardewerk (kookpot) uit de Romeinse Tijd of de Vroege-Middeleeuwen opgeleverd. 
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� Indien er binnen het plangebied een vindplaats aanwezig is, wat zijn dan de gevolgen van de 
voorgenomen bodemingrepen voor de vindplaats?  
Voor het gehele plangebied geldt dat er sprake is van (soms sterk) verstoorde bodem-
opbouw.  De enige relevante indicator (wandscherf witbakkend ruwwandig aardewerk (kook-
pot) uit de Romeinse Tijd of de Vroege-Middeleeuwen) is afkomstig uit een geroerde laag. 
Het toont wel aan dat in de omgeving van het plangebied mogelijk sprake is/was van een ar-
cheologische vindplaats. Proefsleuven in de omgeving van het plangebied hebben dit aange-
toond. Het plangebied zelf is echter te verstoord om nog intacte vindplaatsen aan te kunnen 
treffen. Er zijn dus geen gevolgen voor de voorgenomen bodemingrepen. 

4 CONCLUSIE EN SELECTIEADVIES 

4.1 Conclusie 

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied zou-
den kunnen bevinden. Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in de 
vorm van een karterend booronderzoek.  

De aangetroffen bodemopbouw bestaat uit een geroerde/verstoorde laag tot minimaal 60 en maxi-
maal 90 cm -mv en wordt mede gekenmerkt door antropogene bijmeningen van resten recent bak-
steen, puin, plastic, koolas, sintels en glas. Direct hieronder bevind zich de C-horizont.  Hiertussen 
komt plaatselijk nog wel een restant van een plaggendek voor, vaak niet dikker dan 20 tot 30 cm. Het 
zeven van het opgeboorde materiaal heeft een fragment van een ijzeren nagel en een fragment bak-
steen van (sub)recente ouderdom (19

e
/20

e
 eeuw) en een wandscherf witbakkend ruwwandig aarde-

werk (kookpot) uit de Romeinse Tijd of de Vroege-Middeleeuwen opgeleverd. De laatste betreft de 
enige relevante indicator en is afkomstig uit een geroerde laag. 

De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonder-
zoek, wordt door het booronderzoek qua archeologie wel bevestigd, maar het plangebied zelf is te 
verstoord om nog intacte vindplaatsen aan te kunnen treffen.  

4.2 Selectieadvies 

Op grond van het vrijwel ontbreken van een intact bodemprofiel, de diepe bodemverstoringen en het 
nagenoeg ontbreken van relevante archeologische indicatoren, adviseert Econsultancy om, ten aan-
zien van de geplande bodemingrepen, in het kader van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) 
geen vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. 

Dit selectieadvies is voorgelegd aan het bevoegd gezag in kwestie, Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Montferland en door middel van een selectiebesluit als zodanig bekrachtigd (beoor-
delingsrapport van de heer drs. M. Kocken, regionaal archeoloog regio Achterhoek, kenmerk: 
2012u00338, d.d. 13 augustus 2012). Bovenstaand selectieadvies wordt onderschreven. 
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Wel dient te allen tijde bij het afgeven van een omgevingsvergunning de wettelijke meldingsplicht (ex 
artikel 53 Monumentenwet 1988) kenbaar te worden gemaakt om het documenteren van toevals-
vondsten te garanderen: Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waar-
van hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroe-
rende zin), meldt die zaak zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoor-
delijk ambtenaar van de gemeente Montferland (mevrouw ing. A.M. Zonneveld) en diens adviseur (De 
heer drs. M. Kocken, Regionaal Archeoloog regio Achterhoek) hiervan per direct in kennis te stellen. 

Econsultancy 
Doetinchem, 16 augustus 2012 
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Figuur 1. Situering van het plangebied binnen Nederland 
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Figuur 2. Detailkaart van het plangebied 
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Figuur 3. Boorpuntenkaart 
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Figuur 4. Resultaten van het booronderzoek 
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Bijlage 1 Overzicht geologische en archeologische tijdvakken 
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perioden 
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Bijlage 2 Bewoningsgeschiedenis van Nederland 
 
Als aanvullende informatie wordt hieronder een algemene ontwikkeling van de bewoningsgeschiede-
nis van Nederland weergegeven. 
 
Paleolithicum (tot ca. 8800 voor Chr.)  
De vroegste bewoningssporen in Nederland uit deze periode dateren uit de voorlaatste ijstijd, ca. 
300.000-130.000 jaar geleden. Waarschijnlijk hebben in de koudste fasen van de ijstijden in Neder-
land geen mensen geleefd. Daarentegen was bewoning in de warmere perioden wel mogelijk. De 
mensen die hier toen leefden trokken als jagers/vissers/verzamelaars rond in kleine groepen en 
maakten gebruik van tijdelijke kampementen. Veranderingen in het klimaat zorgden voor een veran-
derende flora en fauna. Tijdens de koude perioden bestond het groot wild onder meer uit rendieren, 
mammoeten, paarden en steppewisenten. Vooral op paarden en rendieren werd in het Laat Paleoli-
thicum intensief jacht gemaakt. Tijdens de warmere perioden werd er onder andere op herten, wilde 
zwijnen en oerossen gejaagd.  
 
Mesolithicum (ca. 8800-4900 voor Chr.) 
Rond de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen (ca. 9000 voor Chr.) verbeterde het klimaat 
zich voor een langdurige periode. De gemiddelde temperatuur steeg, waardoor de variatie in flora en 
fauna (o.a. bosontwikkeling) toenam. De mens kreeg nu de mogelijkheid om meer gevarieerd te eten: 
vruchten en andere eetbare gewassen stonden nu vaker op het menu. Doordat de temperatuur steeg, 
trok het groot wild (met name rendieren) naar het noorden, dat plaats maakte voor meer territorium-
gebonden klein wild, vogels en vissen. Door deze veranderende leefomstandigheden werd de jacht-
techniek aangepast. De vuursteen bewerkingstechniek hield met deze ontwikkeling gelijke tred. Er 
werden kleine spitse vuursteenspitsen vervaardigd die als pijl- en harpoenpunt werden gebruikt. Met 
de stijging van de temperatuur begon het landijs te smelten en de zeespiegel te stijgen. Het tot dan 
toe droge Noordzee-Bekken kwam onder water te staan. De groepen jagers/vissers/verzamelaars 
wisselden nog wel van locatie maar exploiteerden kleinere gebieden. In het voorjaar viste men in de 
rivieren, tijdens de zomer leefde men voornamelijk langs de kust, waar naast vis en schaaldieren ook 
zeehonden als voedselbron dienden. In de herfst verzamelde men noten en vruchten, terwijl in de 
winter op onder meer pelsdieren werd gejaagd.  
 
Neolithicum (ca. 5300-2000 voor Chr.)  
Aan het begin van deze periode gingen het jagen, vissen en verzamelen een steeds minder belangrij-
ke rol spelen. Men ging nu zelf cultuurgewassen telen en dieren houden bij het kamp. Uit vondsten 
valt af te leiden dat het om twee groepen mensen gaat, enerzijds kolonisten met een vrijwel agrari-
sche levenswijze, anderzijds om de autochtone mesolitische bevolking die een halfagrarische levens-
stijl erop na gaat houden. Deze verandering ging gepaard met enkele technologische en sociale ver-
nieuwingen zoals: het wonen op een vaste plek in een huis, het gebruik van vaatwerk van (gebakken) 
klei en de introductie van geslepen stenen dissels en bijlen. De bevolking groeide nu gestaag, mede 
door de productie van overschotten. Uit het Neolithicum zijn verschillende nu nog zichtbare grafmonu-
menten bekend, te weten grafkelders, hunebedden en grafheuvels.  
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Bronstijd (ca. 2000-800 voor Chr.) 
Het begin van dit tijdvak valt samen met het eerste gebruik van bronzen voorwerpen zoals bijlen. 
Vuurstenen werktuigen bleven, zij het minder, in gebruik. Het aardewerk uit deze periode is over het 
algemeen tamelijk zeldzaam. Vuursteenmateriaal uit de Bronstijd is meestal niet goed te onderschei-
den van dat uit andere perioden. Lange tijd bleven bronzen voorwerpen zeer schaars binnen Neder-
lands grondgebied. Door het van nature ontbreken van de benodigde grondstoffen moest het brons 
worden geïmporteerd en ontstonden er handelscontacten over langere afstanden. Eén en ander had 
wel tot gevolg dat er binnen de bevolking grotere verschillen ontstonden door verschillen op basis van 
bezit. De grafheuveltraditie, die tijdens het Neolithicum haar intrede deed, werd in eerste voortgezet, 
maar rond 1200 voor Chr. vervangen door begravingen in urnenvelden. Het gaat hier om ingegraven 
urnen met crematieresten waar overheen kleine heuveltjes werden opgeworpen, omgeven door een 
greppel. Een Kopertijd voorafgaand aan de Bronstijd wordt in Noordwest-Europa niet onderscheiden, 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied. Wel zijn uit het Laat-Neolithicum kope-
ren voorwerpen bekend. 

IJzertijd (ca. 800-12 voor Chr.) 
In deze periode werden voor het eerst ijzeren voorwerpen vervaardigd. Voor de productie van werk-
tuigen en wapens werd brons vervangen door ijzer. Er ontstond een inheemse ijzerproductie. Het ge-
bruik van vuursteen voor het vervaardigen van werktuigen duurde nog in beperkte mate voort. Ten 
opzichte van de Bronstijd traden er in de aardewerktraditie geen radicale veranderingen op. Evenals 
in het Neolithicum en de Bronstijd woonden de mensen in verspreid liggende hoeven ('Einzelhöfe') of 
in nederzettingen bestaande uit maar enkele huizen; deze werden in een beperkt gebied nogal eens 
verplaatst. Op de hogere zandgronden ontstonden uitgebreide omwalde akkercomplexen ('Celtic 
fields'). Opvallend zijn de verschillen in materiële welstand (bezit van metalen voorwerpen), die moge-
lijk op sociale ongelijkheid duiden. In de zogenaamde vorstengraven uit Zuid Nederland, met daarin 
luxe, geïmporteerde bijgaven, zijn vermoedelijk lokale of regionale autoriteiten begraven. De meeste 
begravingen vonden nog immer plaats in urnenvelden. Tijdens de IJzertijd werd het Friese kustgebied 
gekoloniseerd en ontstonden de eerste terpen. 

Romeinse tijd (ca. 12 voor Chr. - 450 na Chr.) 
Met de komst van de Romeinen eindigt de prehistorie en begint de geschreven geschiedenis. Aange-
zien de schriftelijke bronnen slechts een zeer fragmentarisch beeld schetsen, is men toch nog in be-
langrijke mate aangewezen op de archeologie als informatiebron. Een tijd lang diende het Nederland-
se rivierengebied als uitvalsbasis voor veldtochten in het noorden van Germanië. In 47 na Chr. werd 
de Rijn definitief als Romeinse rijksgrens ingesteld. Ter controle en verdediging van deze zogenaam-
de 'limes' werden langs de Rijn, tot diep in Duitsland, 'castella' (militaire forten) gebouwd. 

De inheemse manier van leven handhaafde zich nog lange tijd. Wel werd, vooral na de opstand van 
de Bataven tegen de Romeinse overheersers in 69-70 na Chr., de Romeinse invloed steeds duidelij-
ker. In veel inheems-Romeinse nederzettingen was bijvoorbeeld, naast het eigen handgevormde aar-
dewerk, Romeins importaardewerk in gebruik, dat op de draaischijf was vervaardigd. Er werden, voor-
al in Limburg, grootse villa's (Romeinse herenboerderijen) gebouwd, hetzij nieuw gesticht, hetzij ont-
wikkeld vanuit een bestaande inheemse nederzetting.  

De Romeinen legden een voor die tijd al uitgebreide infrastructuur aan, waardoor het gebied steeds 
beter werd ontsloten. Op verschillende plaatsen ontstonden aanzienlijke nederzettingen, waarvan er 
enkele met een stedelijk karakter (zoals Nijmegen). De inheemse bevolking, ten noorden van de de 
Limes, werd niet zo sterk beïnvloed door de Romeinse aanwezigheid. Er was wel sprake van han-
delscontacten en het uitwisselen van geschenken. In de tweede helft van de derde eeuw ontstond, 
onder meer door invallen van Germaanse stammen, een instabiele situatie die met korte onderbrekin-
gen voortduurde tot in de vijfde eeuw. Uiteindelijk leidde dit in het jaar 406 tot de definitieve ineenstor-
ting van de grensverdediging langs de Rijn. 
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Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.) 
Over de Vroege Middeleeuwen, vooral over het tijdvak 450-600 na Chr., is relatief weinig bekend. Zo-
wel historische bronnen als archeologische overblijfselen zijn schaars. De bevolkingsomvang was ten 
opzichte van de voorafgaande periode sterk afgenomen. De marktgerichte economie verdween en de 
mensen vielen terug op zelfvoorziening. De politieke macht was na het wegvallen van de Romeinse 
staatsorganisatie in handen gekomen van regionale en lokale hoofdlieden. Een gezaghebbende sta-
tus was nu vooral gebaseerd op militair succes en materiële welstand. Deze instabiele periode wordt 
ook wel aangeduid als de 'tijd van de volksverhuizingen'. 

Vanaf de tiende - elfde eeuw wordt een overheersende positie van de al dan niet adelijke grootgrond-
bezitters waargenomen. Dit vertaalt zich in nieuwe nederzettingsvormen als mottes, kastelen en ver-
sterkte hoeven. In verband met de aanhoudende bevolkingsgroei, en mede dankzij gunstige klimato-
logische omstandigheden, werd een begin gemaakt met het ontginnen van woeste gronden als bos, 
heide en veen. Veel van de huidige dorpen en steden dateren uit deze periode. Door de aanleg van 
dijken en kaden werden laaggelegen gebieden beschermd tegen wateroverlast. De heersende rivali-
teit tussen de vorsten leidde, in combinatie met een zwak centraal gezag, veelvuldig tot lokaal ge-
weld, waarvan de bevolking vaak het slachtoffer werd. Door het aanleggen van burgen, schansen, 
landweren en wallen trachtte men zich te beveiligen. 

Nieuwe tijd (1500-heden) 
De Nieuwe tijd kenmerkt zich door een groot aantal veranderingen vooral op het gebied van mens- en 
wereldbeeld. Er is sprake van een Europese overzeese expansie wat leidt tot handelscontacten, 
handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. Er ontstaat een nieuwe wetenschappelijke 
belangstelling wat zich uit in vele uitvindingen. Deze uitvindingen vormen de motor van de industriële 
revolutie. Er ontstaat een nationale staat die centraal bestuurd wordt. Als gevolg van deze ontwikke-
lingen neemt het belang en de omvang van steden toe en neemt de macht van adel af. Het grootste 
deel van de bevolking is niet meer werkzaam en woonachtig op het platteland maar in de steden. In 
verband met de aanhoudende bevolkingsgroei worden aan het eind van de 19

e
 tot het begin van de

20
e
 eeuw op grote schaal woeste gronden gecultiveerd. Door de industriële revolutie komen steeds

meer producten beschikbaar voor steeds meer mensen waardoor de welvaart stijgt. In de Nieuwe tijd 
vindt er eveneens een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid plaats, wat 
zich tot in het begin van de 20

e
 eeuw uit in de kunsten.
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Bijlage 3 AMZ-cyclus

Het AMZ-proces 
Archeologisch onderzoek in Nederland wordt in het algemeen uitgevoerd binnen het kader van de Ar-
cheologische Monumentenzorg (AMZ). Het gehele traject van de AMZ omvat een aantal stappen die 
elkaar kunnen opvolgen, afhankelijk van het resultaat van de voorgaande stappen. Om inhoudelijke, 
prijs- en planningstechnische redenen kan er soms voor gekozen worden om bepaalde stappen ge-
lijktijdig uit te voeren. Bovendien kan, indien reeds voldoende gegevens bekend zijn, een stap worden 
overgeslagen. Elke stap eindigt met een rapport met daarin een advies voor de vervolgstappen. Na 
elke stap wordt er een selectiebesluit genomen door de bevoegde overheid, gemeente, provincie of 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op basis van de resultaten van het archeologisch onder-
zoek. Indien na een bepaalde stap blijkt dat geen nader vervolgonderzoek nodig is, wordt het archeo-
logisch onderzoek afgesloten. Ook kan het bevoegd gezag besluiten dat een vindplaats van zo groot 
belang is, dat deze in situ behouden moet worden. Dan dienen de archeologische resten in de grond 
beschermt te worden door planaanpassing of planinpassing. 

Het begint met het bepalen van de onderzoeksplicht. Gemeentelijke, provinciale en landelijke archeo-
logische waardenkaarten geven aan of het plangebied in een gebied ligt met een archeologische ver-
wachting. Indien dit het geval is, dan zal er in het kader van de planprocedure onderzoek verricht 
moeten worden om te bepalen of er archeologische waarden binnen het plangebied aanwezig zijn. 
Hiermee start de zogenaamde AMZ-cyclus (zie schema). 

De eerste fase: Bureauonderzoek 
Elk archeologisch onderzoek begint met een bureauonderzoek. Dit heeft tot doel het verwerven van 
informatie, aan de hand van bestaande bronnen, over bekende of verwachte archeologische waar-
den, binnen het plangebied om tot een gespecificeerd verwachtingsmodel te komen, op basis waar-
van een beslissing genomen kan worden ten aanzien van een eventuele vervolgstap. 

De tweede fase: Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) 
Het doel van een IVO is het aanvullen en toetsen van het gespecificeerde verwachtingsmodel. Het 
IVO moet informatie geven over de aan- of afwezigheid, de aard, het karakter, de omvang, de date-
ring, de gaafheid, de conservering en de inhoudelijke kwaliteit van de archeologische waarden. 

Inventariserend Veldonderzoek; Booronderzoek en Veldkartering 
Door een booronderzoek kan er een goede inschatting gemaakt worden van de kans op archeologi-
sche waarden (grondsporen en daarmee samenhangende voorwerpen). Bij het booronderzoek is een 
onderscheid aangebracht in een verkennende, karterende en waarderende fase. De verkennende fa-
se heeft tot doel inzicht te krijgen in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van in-
vloed zijn op de locatiekeuze. Op deze manier worden kansarme zones uitgesloten en kansrijke zo-
nes geselecteerd voor de volgende fasen. Tijdens de karterende fase wordt het onderzoeksgebied 
systematisch onderzocht op de aanwezigheid van archeologische vondsten of sporen. De waarderen-
de fase sluit aan op de karterende fase. Het waarnemingsnet kan verdicht worden om de horizontale 
begrenzing, ligging en omvang van archeologische vindplaatsen vast te stellen.  

Een veldkartering wordt uitgevoerd wanneer vondsten of sporen aan de oppervlakte worden verwacht 
en zichtbaar zijn op het moment dat het onderzoek uitgevoerd wordt. Dit type onderzoek bestaat uit 
het belopen van het maaiveld van het plangebied. 
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Inventariserend Veldonderzoek; Proefsleuven 
Als uit vooronderzoek blijkt dat binnen het plangebied archeologische resten aangetroffen kunnen 
worden kan het bevoegd gezag beslissen tot een proefsleuvenonderzoek. Proefsleuven zijn lange 
sleuven van twee tot vijf meter breed die worden aangelegd in de zones waar in de voorgaande on-
derzoeksfase aanwijzingen voor vindplaatsen zijn aangetroffen. De KNA schrijft voor dat bij een der-
gelijk onderzoek minimaal 5% van het te verstoren gebied onderzocht dient te worden. 

De Derde fase: Archeologische Begeleiding (AB) of Opgraven (AAO) 

Archeologische Begeleiding 
Als het vooronderzoek niet voldoende informatie heeft opgeleverd om de archeologische waarde van 
de archeologische resten te bepalen, kan besloten worden tot archeologische begeleiding van de 
sloop- of graafwerkzaamheden. Dit betekent dat archeologen bij het graafwerk aanwezig zijn om het 
werk te volgen en eventuele resten te documenteren. Wanneer tijdens de werkzaamheden vondsten 
(van hoge archeologische waarde) naar boven komen, die aanleiding geven tot nader onderzoek, kan 
alsnog besloten worden om tot een opgraving over te gaan. 

Opgraven 
Indien de archeologische resten niet in situ bewaard kunnen blijven, maar wel van belang zijn voor de 
wetenschap, kan het bevoegd gezag besluiten over te gaan tot een Algehele Archeologische Opgra-
ving (AAO). Het doel hiervan is volgens de KNA het documenteren van gegevens en het veiligstellen 
van materiaal van vindplaatsen om daarmee informatie te behouden, die van belang is voor kennis-
vorming over het verleden. 
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Schema van de Archeologische Monumenten Zorg 
 

Vergunningaanvraag/ruimtelijke ontwikkeling 
▼ 

Toetsing aan archeologisch beleid 
(Gemeente, Provincie, Rijk) 

▼ 
Bureauonderzoek* 

(verzamelen gegevens en opstellen verwachtingsmodel) 
▼ 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Inventariserend veldonderzoek* 

                   ▼                                                   ▼ 
Verkennend veldonderzoek   ►****   Karterend veldonderzoek 
Door middel van:                               Door middel van: 

- terreininspectie                        - oppervlaktekartering 
- booronderzoek**                     - booronderzoek** 

                                                          - proefsleuven*** 
                   ▼                                               ▼***** 

Selectiebesluit 
(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 

▼ 
Bewezen of hoge kans op de aanwezigheid van archeologie 

                                                ▼****** 
Waarderend veldonderzoek door middel van proefsleuven*** 

▼ 
Selectiebesluit 

(door bevoegd gezag op basis van resultaten) 
   ▼                                        ▼                               ▼  
Opgraven***                    Begeleiding***           Beschermen 
Verwijderen                     Begeleiding               Bescherming 
van de                              van de                      van de 
archeologie                      werkzaamheden       archeologie 
door                                 door                          door   
archeologen                    archeologen              planaanpassing 

 
 
 
► 

 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ► 
 
 
 
 
 

   
 
  ► 

 
 
 

Vergunningverlening indien geen onderzoek noodzakelijk 
wordt geacht. 

 
 

 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie. Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel 
met bouwkundige voorwaarden). Ook kan besloten wor-
den over te gaan op het begeleiden van de graafwerk-
zaamheden door archeologen.*** 
 
 
 
Bij geen of geringe kans op aanwezigheid van archeolo-
gie, wel archeologische waarden aanwezig maar geen  
vervolgonderzoek noodzakelijk op grond van waardering. 
Einde onderzoek, vrijgeven  voor functie (eventueel met 
bouwkundige voorwaarden). 

*  Combinatie bureauonderzoek en IVO verkennende of karterende fase mogelijk, indien een PvA aanwezig is. 
**  Voorafgaand aan het booronderzoek dient een PvA worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag 
***  Voorafgaand aan het onderzoek dient een PvE en PvA te worden opgesteld, toetsing door bevoegd gezag. 
**** Na een verkennend booronderzoek kan het bevoegd gezag besluiten dat een aanvullend karterend bureauonderzoek 

moet worden uitgevoerd. 
***** Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  is 

mogelijk, indien een PvA  en een goedgekeurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
******  Een combinatie van bureauonderzoek en IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven  of een 

IVO karterende  en waarderende fase door middel van proefsleuven is mogelijk, indien een PvA  en een goedge-
keurd PvE aanwezig is en met instemming van het bevoegd gezag. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 





Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam

Bijlage 4    Boorstaten

Boring: 01
X: 205075

Y: 438802

m +NAP11,5
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, bruin, bouwvoor, 
A-horizont

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, resten glas, 
antropogeen, bruin, recent glas, 
opgebrachte grond

80

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, licht bruingeel, 
gemengd, AC-horizont

90

Zand, matig grof, matig siltig, geel, 
C-horizont

120

Boring: 02
X: 205058

Y: 438811

m +NAP11,2
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, bruin, A1-, A-horizont

60

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geelgrijs, A2-, A-horizont

85

Zand, matig grof, sterk siltig, geel, 
C-horizont, roestvlekken: weinig

120

Boring: 03
X: 205047

Y: 438794

m +NAP11,3
0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, donkerbruin, 
bouwvoor, A-horizont

30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, bruin, gestuit50

Boring: 04
X: 205026

Y: 438802

m +NAP11,1
0

50

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, brokken oer, 
gebiedseigen, grijsbruin, 
bouwvoor, A-horizont35

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geelbruin, gemengd, A-horizont

65

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
roestvlekken: weinig

90

Boring: 05
X: 205014

Y: 438784

m +NAP11,2
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin

30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, zwak asfalthoudend, 
antropogeen, grijsbruin, geel, 
ophoging, opgebrachte grond

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont

120

Boring: 06
X: 204995

Y: 438794

m +NAP10,9
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

40

Zand, matig grof, matig siltig, 
brokken oer, gebiedseigen, 
geelbruin, grijs gemengd

100

Zand, matig grof, matig siltig, 
roestvlekken: weinig

125



Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam

Bijlage 4    Boorstaten

Boring: 07
X: 204985

Y: 438775

m +NAP11
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken oer, gebiedseigen, 
geelbruin, grijsbruin gemengd

100

Zand, matig grof, matig siltig, geel, 
roestvlekken: weinig

125

Boring: 08
X: 205004

Y: 438766

m +NAP11,3
0

50

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

35

Zand, matig grof, matig siltig, 
grijsbruin, geelbruin gemengd, 
AC-horizont

50

Zand, matig grof, matig siltig, geel, 
C-horizont, roestvlekken: weinig

80

Boring: 09
X: 204993

Y: 438746

m +NAP11,3
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
puinhoudend, antropogeen, 
geelbruin, kiezels30

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, A-horizont

75

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C-horizont

100

Boring: 10
X: 205027

Y: 438744

m +NAP11,7
0

50

100

groenstrook0

Betonklinker10

Zand, matig grof, zwak siltig, wit, 
ophoogzand

60

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
geelbruin, A-horizont

90

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C-horizont

120

Boring: 11
X: 205003

Y: 438723

m +NAP11,5
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig grof, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin

50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, bruin, Vondst 3

110

Zand, matig fijn, sterk siltig, geel, 
roestvlekken: weinig

140

Boring: 12
X: 204994

Y: 438704

m +NAP11
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, bruin, A1-, A-horizont

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel, 
C-horizont

100



Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam

Bijlage 4    Boorstaten

Boring: 13
X: 205012

Y: 438698

m +NAP11,3
0

50

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont35

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, bruin, A-horizont

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, geel, 
roestvlekken: weinig

90

Boring: 14
X: 205022

Y: 438715

m +NAP11,6
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

60

Zand, matig grof, matig siltig, licht 
geelbruin, gemengd, AC-horizont75

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
roestvlekken: weinig

100

Boring: 15
X: 205038

Y: 438706

m +NAP11,3
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

60

Zand, matig grof, matig siltig, licht 
geelbruin, gemengd, AC-horizont75

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
roestvlekken: weinig

100

Boring: 16
X: 205098

Y: 438726

m +NAP11,5
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

60

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geelbruin, grijsbruin 
gemengd

70

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
brokken roest, gebiedseigen, geel, 
C-horizont

100

Boring: 17
X: 205082

Y: 438735

m +NAP11,6
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, bruin, kiezels

70

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, geelbruin, grijsbruin 
gemengd, vondst 4, AC-horizont90

Zand, matig grof, sterk siltig, geel, 
C-horizont

120

Boring: 18
X: 205090

Y: 438751

m +NAP11,5
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

60

Zand, matig grof, matig siltig, matig 
humeus, bruin, A1-, A-horizont

80

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C-horizont

110



Locatie: Kollenburgweg 6 te Didam

Bijlage 4    Boorstaten

Boring: 19
X: 205073

Y: 438759

m +NAP11,7
0

50

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, grijsbruin

40

Volledig puin, antropogeen, grof 
baksteenpuin , boring gestuit

50

Boring: 20
X: 205037

Y: 438761

m +NAP11,6
0

50

100

klinker0

Betonklinker10

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
puinhoudend, antropogeen, 
geelbruin, gemengd

40

Zand, matig grof, matig siltig, 
uiterst puinhoudend, antropogeen, 
matig kolengruishoudend, 
antropogeen, grijs, opgebrachte 
grond

90

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C-horizont

120

Boring: 21
X: 205040

Y: 438814

m +NAP11,1
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, bouwvoor, 
A-horizont

50

Zand, matig grof, matig siltig, 
geelbruin, grijsbruin gemengd, 
AC-horizont, roestvlekken: weinig

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, geel, 
C-horizont

120

Boring: 22
X: 205006

Y: 438811

m +NAP10,9
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, bruin, bouwvoor, 
A-horizont

45

Zand, matig grof, matig siltig, 
grijsbruin, geelbruin gemengd, 
AC-horizont

80

Zand, matig fijn, matig siltig, geel, 
C-horizont

120

Boring: 23
X: 204966

Y: 438786

m +NAP10,7
0

50

100

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
humeus, brokken roest, 
gebiedseigen, grijsbruin, 
bouwvoor, A-horizont

50

Zand, matig grof, sterk siltig, zwak 
humeus, brokken roest, 
gebiedseigen, grijs, kiezels

90

Zand, matig fijn, matig siltig, wit, 
C-horizont

120

Boring: 24
X: 204970

Y: 438755

m +NAP11,1
0

50

gras0

Gras10

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig puinhoudend, 
antropogeen, matig 
kolengruishoudend, bruin, boring 
gestuit op beton, bouwvoor, 
A-horizont50
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1 Inleiding en doel 

Op de locatie wordt een groot gedeelte van de bedrijfsbebouwing gesloopt en vervangen door 
woningen. Bij een ruimtelijke ontwikkeling verlangt de huidige wetgeving een gedegen onderzoek 
naar flora en fauna in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet een plannenmaker 
oplegt. De heer Jeroen Geerdink van Kobessen Milieu B.V. is namens de initiatiefnemer 
betrokken bij de plannen en heeft aan Stichting Staring Advies gevraagd om een quickscan 
natuurtoets uit te voeren. Dit is een vorm van verkennend natuuronderzoek dat op korte termijn en 
in een kort tijdsbestek kan worden uitgevoerd. Het heeft als voordeel dat bijvoorbeeld 
planologische procedures niet onnodig worden vertraagd. 

Het doel van de quickscan is om snel te inventariseren of door de geplande werkzaamheden 
schade kan ontstaan aan populaties van beschermde soorten flora en/of fauna, en hoe deze 
schade beperkt of gecompenseerd kan worden. 

Tijdens de uitvoering van het verkennende natuuronderzoek is het voorkomen van beschermde 
soorten planten en dieren op de locatie nagegaan. Daarnaast is onderzocht op welke wijze de 
plannen voor de locatie in overeenstemming kunnen worden gebracht met hetgeen bepaald is in 
de Flora- en faunawet.  

Dit rapport is opgesteld conform het voorschrift zoals opgenomen in het aanvraagformulier 
“Aanvraag ontheffing, ingevolge artikel 75, vierde lid, onderdeel C, Flora- en faunawet (Ontheffing 
voor ruimtelijke ingrepen)”. 
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2 Gebiedsbeschrijving en geplande 
werkzaamheden  

Gegevens plangebied 
Locatie: Kollenburgweg 6 
Plaats: Didam 
Gemeente: Montferland 
Provincie: Gelderland 
 
Beschrijving van het plangebied 
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Montferland, ten westen van de 
bebouwde kom van Didam (zie figuur 1). Het plangebied wordt aan de oostzijde begrenst door de 
Kollenburgweg. Aan de overige zijden grenst het plangebied aan agrarische percelen (zie figuur 1 
en 2).  
De onderzoekslocatie bestaat uit een varkenshouderij op het perceel aan de Kollenburgweg. De 
locatie bestaat uit 3 varkensschuren, een opslag/werkplaats, een werktuigenberging/schapenstal, 
een garage/berging en een woonhuis. Op het perceel rondom de gebouwen staan verschillende 
beplantingen. Rondom de te slopen schuren ligt een groenstrook, voornamelijk bestaande uit 
hazelaar, zomereik en zwarte els. Er staan enkele boomgroepen, groenstroken en solitaire 
bomen, met name bestaande uit fruitbomen. Op het erf staan verder onder andere 
paardenkastanje, knotwilg, walnoot, kers, linde en coniferen (zie bijlage 2). 
 
Geplande werkzaamheden 
Het plan is om een groot deel van de agrarische bebouwing op de planlocatie te slopen en 
hiervoor woningen terug te bouwen. De planlocatie bestaat uit de volgende gebouwen, 
uitgezonderd het woonhuis (zie figuur 2): 
 
1. Varkensschuur (385,6 m²) 
2. Varkensschuur (1045,4 m²) 
3. Varkensschuur (473 m²) 
4. Opslag en werkplaats (143 m²) 
5. Werktuigenberging en schapenstal (147,3 m²) 
6. Garage/berging (147,3 m²) 
 
De gebouwen 1 t/m 4 worden gesloopt en de gebouwen 5 en 6 blijven in principe behouden. Het 
woonhuis blijft behouden. Na de sloop van agrarische bebouwing vindt er nieuwbouw plaats van 2 
gebouwen, bestaande uit 6 wooneenheden (totaal 848,78 m²), inclusief bijgebouwen (totaal 300 
m²) .
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood). 

Figuur 2. Luchtfoto van het plangebied met te slopen bebouwing, nummers 1 t/m 4 (rood). 

1 

2 

3 

4 

6 5 
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Beschermde status plangebied 
 
Ecologische hoofdstructuur (EHS) 
Voor ruimtelijke ingrepen in de EHS geldt het nee-tenzij principe. Bij het toetsingskader gaat het 
erom of er een significant negatief effect is op de kernkwaliteiten van de EHS. Het plangebied ligt 
niet in de EHS (zie figuur 4). De dichtstbijzijnde EHS-natuurgebieden (Stille Wald, Montferland, 
Bijvanck en Gelderse Poort) liggen op ruime afstand van het plangebied (vanaf 3 km).  
 
Nadelige effecten voor, tijdens en na inrichting van het plangebied op de EHS zijn niet te 
verwachten door de aard van de werkzaamheden en de afstand tot de EHS-gebieden. Er vinden 
uitsluitend sloop- en bouwwerkzaamheden plaats op het erf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura 2000 
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 
esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het 
initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden. Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden. Het dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied (de Gelderse Poort) ligt op ruime afstand van het plangebied (zie figuur 5).  
Door de afstand tot dit Natura 2000-gebied (meer dan 3 km) en de geplande inrichting zijn 
nadelige effecten voor, tijdens en na de aanleg op dit beschermde gebied niet te verwachten. Er 
vinden uitsluitend sloop- en bouwwerkzaamheden plaats op het erf. 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van de EHS-natuurgebieden. 
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Figuur 5. Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van Natura 2000 gebied de Gelderse 
Poort (geel). 
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3 Het ecologisch onderzoek 

3.1 Methode 
Het verzamelen van gegevens heeft op twee manieren plaatsgevonden: via literatuuronderzoek 
en er is gericht veldonderzoek uitgevoerd. 
 
Literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek omvat twee onderdelen: 

1) het beschrijven van relevante onderdelen/passages uit de wet en eventuele 
jurisprudentie.  

2) het verzamelen van bestaande verspreidingsinformatie van beschermde soorten.  
Voor dit laatste onderdeel is de databank van Stichting Staring Advies geraadpleegd op het 
voorkomen van beschermde soorten. De basis hiervoor wordt gevormd door een in eigen beheer 
ontwikkelde regionale databank (KISAL, Kennis en Informatie Systeem voor Achterhoek en 
Liemers), gevuld met waarnemingen van individuele flora- en faunasoorten. Deze waarnemingen 
zijn verzameld door diverse vrijwilligers en werkgroepen uit de regio. Daarnaast zijn eigen 
waarnemingen uit diverse onderzoekingen in de databank opgenomen. Dit betreft unieke 
waarnemingen die vaak niet in andere databanken (zoals het Natuurloket) aanwezig zijn. 
Bovendien zijn ze vastgelegd op detailniveau, zodat ze direct relevant zijn voor wettelijke 
procedures.  
 
Veldonderzoek 
Het plangebied is door een onderzoeker van Stichting Staring Advies onderzocht om de 
aanwezige biotopen te kunnen beschrijven, om een inschatting te kunnen maken van de mogelijk 
aanwezige beschermde soorten en incidentele waarnemingen te kunnen doen van beschermde 
flora en fauna (zie tabel 1). 
 
Onderzoeker Bezoekronde Datum Tijd Weersomstandigheden 

R. Boerboom 1 16-02-2011  14:00  – 15.00 uur zonnig, droog, 9 °C, wind 1 Bf  

Tabel 1. Veldonderzoek. 
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3.2 Resultaten 
Deze paragraaf bespreekt de resultaten van het literatuuronderzoek en het quickscan 
natuuronderzoek. 

3.2.1 Literatuuronderzoek 
KISAL 
In natuurdatabank KISAL zijn geen waarnemingen aangetroffen van beschermde soorten in het 
plangebied planlocatie en de directe omgeving (zie bijlage 1). Er is in het verleden door SSA geen 
gericht flora en fauna onderzoek uitgevoerd in de omgeving van het plangebied. 

Verspreidingsatlassen 

Broedvogels 
Raadpleging van de Atlas van Nederlandse Broedvogels van SOVON vogelonderzoek Nederland 
heeft voor de omgeving van het plangebied het voorkomen van een aantal broedvogels 
aangetoond. Een deel van de vogelsoorten kunnen een territorium bezetten in het plangebied of 
in de directe omgeving hiervan, waardoor ze gebruik kunnen maken van het plangebied. Het 
betreft hier vooral algemene soorten van struweel (tuinvogels) en algemene weidevogels als kievit 
en scholekster.  

Zoogdieren 
De digitale zoogdieratlas van de Zoogdiervereniging VZZ (www.zoogdieratlas.nl) maakt voor het 
kilometerhok (205-438) waarbinnen het plangebied ligt melding van een aantal beschermde 
zoogdiersoorten: Het betreft de volgende soorten: 
• Flora- en faunawet, tabel 1 (licht beschermd): bunzing, egel, haas, konijn, mol
• Flora- en faunawet, tabel 2 (matig beschermd): eekhoorn
• Flora- en faunawet, tabel 3 (streng beschermd): gewone dwergvleermuis

Amfibieën, reptielen en vissen 
De site van RAVON (www.ravon.nl) en de Atlas reptielen en amfibieën in Gelderland 1985 – 2005 
maken in de directe omgeving van het plangebied melding van enkele beschermde 
amfibieënsoorten:  
• Flora- en faunawet, tabel 1 (licht beschermd): bruine kikker, kleine watersalamander
Waarnemingen van streng beschermde soorten amfibieën, reptielen en vissen zijn niet bekend 
geworden.  

Ongewervelde dieren 
Raadpleging van diverse websites en literatuur heeft niet de aanwezigheid van beschermde 
ongewervelde dieren in en in de directe omgeving van het plangebied aangetoond. Door het 
ontbreken van geschikt habitat voor de diverse soorten ongewervelde dieren worden deze niet in 
het plangebied en de directe omgeving verwacht. 
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3.2.2 Veldonderzoek 
Flora 
Er zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen tijdens het veldbezoek. De ruimte rondom 
de te slopen gebouwen wordt intensief gebruikt en bestaat grotendeels uit verhard oppervlak en 
cultuurgrasland. Pleksgewijs groeien algemene ruigtekruiden en grassoorten. Hier groeien 
soorten als akkerdistel, gewone paardenbloem, kweek, Engels raaigras, ridderzuring, kleine 
brandnetel en zachte ooievaarsbek. Door het intensieve gebiedsgebruik (varkenshouderij) is er 
geen ruimte voor een goed ontwikkelde vegetatie.     

Beschermde  plantensoorten worden niet in het plangebied verwacht. De samenstelling van de 
aangetroffen flora en vegetatie en de daarvan afgeleide inschatting van de voedselrijkdom en 
bodemgesteldheid duiden niet op een geschikt milieu voor beschermde plantensoorten.  

Broedvogels 
Een volledige broedvogelkartering heeft niet plaatsgevonden. Tijdens het veldbezoek zijn de 
volgende vogelsoorten aangetroffen in en rondom het plangebied: groenling, huismus, kauw, 
koolmees, Turkse tortel, roek en kokmeeuw (zie bijlage 3). In de vegetatie rondom de te slopen 
gebouwen kunnen enkele algemene soorten broeden als merel, heggenmus of winterkoning. Aan 
de buitenzijde van de te slopen gebouwen kunnen ook enkele broedgevallen van soorten als 
merel, zanglijster of houtduif verwacht worden. 
Er zijn geen (sporen) van jaarrond beschermde soorten aangetroffen in het plangebied. De te 
slopen schuren zijn ongeschikt als broedplaats voor jaarrond beschermde soorten die in 
gebouwen broeden: huismus, gierzwaluw, kerkuil en steenuil. Bij de bewoners zijn geen 
waarnemingen van steen- of kerkuilen bekend (mondelinge mededeling). Ook hangen er geen 
nestkasten voor deze soorten. De huismus die is aangetroffen in het plangebied broedt 
vermoedelijk onder de dakpannen van het te behouden woonhuis. Op de dakgoot zijn veel sporen 
van uitwerpselen van de huismus aanwezig (zie foto 1). In de te slopen schuren zijn geen 
geschikte nestgelegenheden voor de huismus aanwezig.  

Foto 1. Huismus bij het (te behouden) woonhuis. 
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Zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn enkele molshopen aangetroffen. Er zijn geen (sporen van) overige 
beschermde zoogdieren in het plangebied gevonden. Het gebruik van het plangebied door enkele 
algemene soorten als haas, egel, konijn, spitsmuizen en echte muizen is te verwachten. Enkele 
opslagschuren zijn potentieel geschikt als schuilplaats van de steenmarter (Flora- en faunawet, 
tabel 2). Een vaste verblijfplaats van de steenmarter is niet aangetroffen. Er zijn ondanks gerichte 
inspectie geen sporen van steenmarters aangetroffen (uitwerpselen, latrines, prooiresten etc.). De 
varkensschuren zijn nauwelijks geschikt als verblijfplaats voor de steenmarter. Er zijn geen 
openingen in deze gebouwen aanwezig waardoor een steenmarter naar binnen kan. Bovendien 
wordt het plangebied intensief gebruikt en zijn er dag en nacht waakhonden aanwezig op het erf, 
waardoor steenmarters ook afgeschrikt worden. Bij de bewoners zijn geen waarnemingen van 
steenmarters bekend (mondelinge mededeling). 
 
Vleermuizen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen (verblijfplaatsen van) vleermuizen waargenomen. De 
varkensschuren zijn door het ontbreken van geschikt microklimaat ongeschikt als verblijfplaats. 
De schuren hebben geen spouwmuren of dakisolatie. Er zijn geen sporen van vleermuizen 
(uitwerpselen, prooiresten etc.) aangetroffen.  
De omgeving van het plangebied is matig geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Er zijn 
geen bomen met holten in het plangebied, waardoor de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
boombewonende soorten uitgesloten is.  
 
Amfibieën 
Amfibieën zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen. Geschikt voortplantingswater ontbreekt in 
het plangebied. Het terrein rondom het te slopen gebouw kan als landhabitat dienen voor deze 
algemene, licht beschermde soorten (Flora- en faunawet, tabel 1). Streng beschermde 
amfibieënsoorten zijn niet aangetroffen en worden ook niet verwacht.  
 
Reptielen 
Tijdens het veldbezoek zijn geen reptielen aangetroffen en ook niet te verwachten. In het 
plangebied ontbreekt het aan geschikt leefgebied voor deze diergroep. Streng beschermde 
reptielensoorten zijn niet aangetroffen en worden ook niet verwacht.  
 
Vissen 
In het plangebied is geen open water aanwezig. Geschikt leefgebied voor vissen ontbreekt.  
 
Ongewervelden 
Beschermde ongewervelden (dagvlinders/libellen etc.) zijn hier niet aangetroffen en ook niet te 
verwachten. Het bronnenonderzoek bevestigt dit. Geschikt leefgebied ontbreekt voor de 
beschermde soorten van deze ecologische groep. In de vegetatie rondom de te slopen gebouwen 
kunnen enkele algemene soorten worden verwacht als klein koolwitje, bont zandoogje, 
dagpauwoog en atalanta. 
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4 Flora- en faunawet 

4.1 Toetsing aan de Flora- en faunawet 
De effecten op de flora en fauna en de wettelijke consequenties zijn ingeschat aan de hand van 
de geplande werkzaamheden.  

Sinds 1 maart 2005 is een nieuwe AMvB van kracht waarin de vrijstellingen worden geregeld met 
betrekking tot artikel 75 van de Flora- en faunawet. Deze AMvB bestaat uit 3 tabellen waarbij 
tabel 1 soorten de lichtste bescherming en tabel 3 de zwaarste bescherming genieten (zie bijlage 
4). Voor tabel 1 soorten betekent dit dat voor ruimtelijke ontwikkelingen als de op deze locatie 
geplande werkzaamheden, geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet hoeft te 
worden aangevraagd. Voor tabel 2 en 3 soorten dient overtreding van de Flora- en faunawet 
voorkomen te worden door het nemen van mitigerende maatregelen. Als dit niet mogelijk is dient 
een ontheffing aangevraagd te worden, in combinatie met het nemen van compenserende 
maatregelen. 

Flora 
In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Deze worden ook niet 
verwacht binnen het plangebied door het ontbreken van geschikte groeiplaatsen. In KISAL zijn in 
het plangebied geen groeiplaatsen van de beschermde soorten aangetroffen. Het uitvoeren van 
een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze 
soortgroep.  

Broedvogels 
Tijdens het veldbezoek zijn enkele vogelsoorten waargenomen (zie bijlage 3). In natuurdatabank 
KISAL zijn geen waarnemingen van vogels aangetroffen in en rondom het gebied.  
Alle aangetroffen en te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet 
en de Vogelrichtlijn. Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Dit betekent dat het 
verstoren, verontrusten, doden en anderszins nadelig beïnvloeden van deze soortgroep niet is 
toegestaan. Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest gevoelig zijn voor 
verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten door de 
werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het raadzaam met de 
werkzaamheden te starten buiten het broedseizoen of, voorafgaand aan het broedseizoen het 
gebied ongeschikt maken als broedplek. Als de werkzaamheden in volle gang zijn bij aanvang 
van het broedseizoen, is het verstoringeffect op (broed)vogels minimaal. Het broedseizoen ligt, 
afhankelijk van de weeromstandigheden en aanwezige soorten, ruwweg tussen 15 maart en 15 
juli. Broedgevallen buiten deze periode zijn ook beschermd. 
In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van jaarrond beschermde vogelsoorten aangetroffen. 
Deze zijn ook niet te verwachten door het ontbreken van geschikte broedgelegenheid in bomen of 
gebouwen. Het uitvoeren van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is 
niet noodzakelijk voor deze soortgroep.   

Zoogdieren 
Tijdens het veldonderzoek zijn geen (sporen van) beschermde zoogdieren aangetroffen. Het 
plangebied is potentieel geschikt als leefgebied voor de steenmarter. Het voorkomen van de 
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strenger beschermde steenmarter (Flora- en faunawet, tabel 2) is alleen ontheffingsplichtig 
wanneer er vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn. Hiervan is binnen het plangebied geen sprake. 
Uit het bronnenonderzoek blijkt dat er in aangrenzende kilometerhokken 2 strenger beschermde 
zoogdieren voorkomen: eekhoorn (Flora- en faunawet, tabel 2) en gewone dwergvleermuis (Flora- 
en faunawet, tabel 3). De eekhoorn is niet in het plangebied te verwachten door het ontbreken 
van geschikt leefgebied. Het groen rondom de te slopen gebouwen kan incidenteel als 
foerageergebied door de gewone dwergvleermuis gebruikt worden, maar vormt geen essentieel 
leefgebied voor deze soort. 
De overige te verwachte soorten zijn licht beschermd (Flora- en faunawet, tabel 1). Bij ruimtelijke 
ingrepen geldt voor licht beschermde soorten automatisch de vrijstellingsregeling. Het uitvoeren 
van een aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze 
soortgroep. 
 
Vleermuizen 
Verblijfplaatsen van vleermuizen zijn niet aanwezig en ook niet te verwachten door het ontbreken 
van bomen of gebouwen met geschikte holten binnen het plangebied. Het plangebied en de 
directe omgeving is matig geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Uit het 
bronnenonderzoek zijn geen waarnemingen van verblijfplaatsen van vleermuizen bekend 
geworden.  
De geplande ingreep heeft geen negatief effect op vleermuissoorten door de aanwezigheid van 
voldoende geschikt habitat in de directe omgeving van het plangebied. Het uitvoeren van een 
aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze 
soortgroep.  
 
Overige diersoorten 
Amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden zijn niet aangetroffen. Gezien het ontbreken van 
(voldoende) geschikt leefgebied zijn beschermde amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden 
niet te verwachten in het plangebied. Het bronnenonderzoek bevestigt dit. Het uitvoeren van een 
aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk voor deze 
soortgroepen. 

4.2 Wettelijke consequenties 
 
Flora 
Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk.  
 
Broedvogels 
Ontheffing voor deze diergroep is niet mogelijk. Start de werkzaamheden buiten het broedseizoen 
(tussen 15 maart en 15 juli) of maak het gebied voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt als 
broedlocatie voor vogels door opgaande vegetatie te verwijderen. Geen nader onderzoek 
noodzakelijk. 
 
Zoogdieren 
Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 
 
Vleermuizen 
Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 
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Amfibieën 
Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 

Reptielen 
Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 

Vissen 
Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 

Overige diersoorten 
Geen nader onderzoek noodzakelijk. Geen ontheffing noodzakelijk. 
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5 Conclusie 

Aan de hand van de resultaten van de quickscan natuurtoets op de locatie aan de Kollenburgweg 
6 in Didam trekken we de volgende conclusie: 

Aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing in het kader van de 
Flora- en faunawet is niet noodzakelijk 
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Bijlage 1 KISAL gegevens 

• Geen beschermde soorten aangetroffen
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Bijlage 2 Impressie plangebied 
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Bijlage 3 Resultaten veldbezoek 
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Bijlage 4 Wettelijk kader  

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet beschermt planten en dieren 
tegen negatieve invloeden en bevat hiervoor diverse concrete verbodsbepalingen: 

beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord, gevangen of gedood worden;
beschermde inheemse plantensoorten mogen niet vernield, beschadigd of ontworteld
worden;
nesten, rustplaatsen en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten mogen niet
verstoord of vernield worden.

De Flora- en faunawet kent drie verschillende beschermingsregimes. Hiertoe zijn de beschermde 
planten en dieren onderverdeeld in drie categorieën, elke categorie kent een eigen 
beoordelingstoets voor ontheffingverlening (zie tabel 1). 

Tabel 1. Beoordelingstoets voor ontheffing. 

Tabel 1 maakt melding van een gedragscode. In een gedragscode is opgenomen hoe 
werkzaamheden worden uitgevoerd zodanig dat schade aan beschermde soorten wordt 
voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden 
gehandeld wordt volgens de gedragscode, en dit ook aangetoond kan worden, geldt een 
vrijstelling of lichtere toetsing (zie tabel 1). De gedragscode moet wel door de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurd zijn, alvorens deze een wettelijke status 
heeft.  

Flora- en faunawet, tabel 1: Algemene vrijstelling 
Veel soorten die in de Flora- en faunawet zijn opgenomen, komen in Nederland algemeen voor. 
Voor verstoring van deze soorten bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig 
onderhoud, beheer of gebruik, of bij ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, geldt een algemene 
vrijstelling en is dus geen ontheffing nodig.  

Flora- en faunawet, tabel 2: “Lichte” toets 
Wanneer soorten uit de tweede categorie negatief beïnvloed worden en niet gehandeld wordt 
volgens een gedragscode, geldt bij de ontheffingsaanvraag de “lichte” toets. Hierbij moet 
aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het voortbestaan van de 
soorten in gevaar wordt gebracht. Werken volgens de Gedragscode Flora- en faunawet voor de 
bouw- en ontwikkelsector geeft vrijstelling voor deze categorie van beschermde soorten. Er hoeft 
hiervoor geen ontheffing aangevraagd te worden. Er mag echter geen afbreuk gedaan worden 
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De populatie in het gebied mag geen 
gevaar lopen om uit te sterven. Hiervoor moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen 
worden in een ecologisch werkprotocol.  

Beschermde flora en fauna Zonder gedragscode Met gedragscode
Algemene soorten (tabel 1 ff-wet) Algemene vrijstelling Algemene vrijstelling
Overige soorten (tabel 2 ff-wet) "Lichte" toets Vrijstelling
Streng beschermde soorten (tabel 3 ff-wet) "Uitgebreide" toets "Uitgebreide" toets



Stichting STARING ADVIES      |     21 

Flora- en faunawet, tabel 3: “Uitgebreide” toets 
Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te worden 
om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de functionaliteit van de 
voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. Hiervoor dienen mitigerende en 
mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. Om zeker te zijn of de maatregelen 
voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst Regelingen. Met dit besluit 
kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit 
heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt 
om handhaving van de Flora- en faunawet. 
Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale populatie 
dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet kan voldoende worden gegarandeerd, 
dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter dat alleen ontheffing wordt 
verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling 
beschermde dier- en plantsoorten. 

Dat zijn voor Bijlage IV-soorten Habitatrichtlijn:  

• bescherming van flora en fauna;
• volksgezondheid en openbare veiligheid;
• dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

en voor Bijlage 1: AMvB-soorten:  
• bescherming van flora en fauna;
• volksgezondheid en openbare veiligheid;
• dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;
• uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling.

Vogels 
Alle vogels in Nederland zijn streng beschermd. Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij 
vogels gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste rust- en verblijfplaatsen worden 
verstoord, zijn verboden. Voor vogels geldt dat er alleen ontheffing wordt verleend op grond van 
een wettelijk belang zoals vermeld in de Vogelrichtlijn. Dat zijn: 

• bescherming van flora en fauna;
• veiligheid van het luchtverkeer;
• volksgezondheid en openbare veiligheid.

Overtreding van de Flora- en faunawet dient voorkomen te worden door het nemen van 
mitigerende maatregelen. Het gaat dan om het behoud van de functionaliteit van de voortplanting- 
en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van de soorten. Het betreft hier de functies van het leefgebied 
die ervoor zorgen dat de soort succesvol kan rusten of voortplanten, bijvoorbeeld migratieroutes 
en foerageergebied. Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf 
beoordeeld te worden door Dienst Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de 
initiatiefnemer zich houdt aan de Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer 
bijvoorbeeld nodig als iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de 
Flora- en faunawet.  
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Bescherming van vogelnesten 
Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels. 
De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er 
een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn 
jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk 
jaar terug naar hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn 
in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen 
tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor 
deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen. En ook niet 
als maatregelen getroffen worden die voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats 
vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen mogen nesten verplaatst of verwijderd 
worden, maar daar zijn uitzonderingen op. 

Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 
Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en 
faunawet het gehele seizoen: 
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik

zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin

zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de 
nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

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

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

Nesten die niet  het hele jaar door zijn beschermd 
Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het 
broedseizoen niet beschermd. 
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor

hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit 
beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

De soorten uit bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet 
jaarrond beschermd. Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen.

Zorgplicht (art 2 Flora- en faunawet) 
Naast bovenstaande verplichtingen voor beschermde soorten geldt bovendien voor alle soorten, 
plant en dier, de zogenaamde zorgplicht. In de zorgplicht is opgenomen dat alle planten en dieren 
een intrinsieke waarde hebben en onvervangbaar zijn. De zorgplicht is een fatsoenseis en houdt 
in dat bij menselijk handelen voldoende zorg in acht genomen wordt om in het wild levende 
planten en dieren zoveel mogelijk te beschermen.  
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