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Toelichting 
 

Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 
De basisscholen Tweemaster-Kameleon en de Burcht-Rietheim (na de nieuwbouw de Parelburcht en 
zo ook verder genoemd) zijn twee basisscholen die beide twee vestigingen hadden in Oost-Souburg. 
De Tweemaster-Kameleon was gevestigd aan het Oranjeplein en de Jan de Priesterstraat en de 
Parelburcht was gevestigd aan de Van Visvlietstraat en de Dongestraat. De gebouwen van deze scholen 
zijn verouderd en daarom willen beide scholen deze panden slopen en er nieuwbouw voor 
terugbouwen. Deze nieuwbouw komt aan de Jan de Priesterstraat en aan de Van Visvlietstraat. De 
gemeente Vlissingen heeft haar medewerking toegezegd. De onderwijsvisie vraagt dat de nieuwe 
schoolgebouwen een Integraal KindCentrum (IKC) worden, met naast basisonderwijs ook 
buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf. In de kerstvakantie van het schooljaar 2020/2021 zijn 
beide scholen verhuisd naar tijdelijke locaties aan de Roerstraat (Tweemaster-Kameleon) en 
Dongestraat (de Parelburcht), zodat aangevangen kan worden met de sloop en nieuwbouw van de 
scholen op de permanente locaties aan de Jan de Priesterstraat en Van Visvlietstraat.  
 
Tevens wordt voorzien in sloop van een verenigingsgebouw aan de Braamstraat en nieuwbouw van 
een gymzaal op deze locatie.  Het huidige verenigingsgebouw op deze locatie is zwaar verouderd. Beide 
scholen zullen gebruik gaan maken van de nieuwe gymzaal aan de Braamstraat. Bewegingsonderwijs 
van de Parelburcht vond plaats in sportzaal van Duyvenvoorde aan de Dongestraat in Oost-Souburg. 
De kleutergroep maakte gebruik van een ruimte in de school, maar maakt sinds de verhuizing naar de 
tijdelijke locatie eveneens gebruik van sportzaal van Duyvenvoorde. De Tweemaster-Kameleon maakte 
gebruik van een gymzaal op de schoollocatie aan de Jan de Priesterstraat. Op deze locatie wordt geen 
gymzaal teruggebouwd, zodat ook deze school in de toekomstige situatie gebruik zal gaan maken van 
de nieuwe gymzaal aan de Braamstraat.  
 
1.2 Doel 
De bouwplannen voor IKC de Parelburcht en voor de gymzaal aan de Braamstraat voldoen niet geheel 
aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan Oost-Souburg. Het bouwplan voor het IKC Tweemaster-
Kameleon voldoet wel aan het bestemmingsplan Oost-Souburg. 
Om de ontwikkelingen van IKC de Parelburcht en de gymzaal mogelijk te maken, zijn planologische 
besluiten nodig. In beide gevallen is het mogelijk om de zogenaamde ‘kruimelgevalregeling’ toe te 
passen. Dit is een relatief eenvoudige planologische procedure1. Bij de aanvraag moet gemotiveerd 
worden dat het initiatief past binnen het gemeentelijk beleid. Er mogen geen belemmeringen zijn 
vanuit de milieuregelgeving. 
Voor beide ontwikkelingen is een afzonderlijke ruimtelijke motivering opgesteld en bijgevoegd bij de 
betreffende aanvraag omgevingsvergunning. Het doel van voorliggende ruimtelijke motivering is de 
gewenste permanente huisvesting van IKC de Parelburcht te beschrijven en de gemaakte planologisch 
keuzes voor deze locatie toe te lichten. Gezien de samenhang tussen de twee andere ontwikkelingen 
(IKC Tweemaster-Kameleon en gymzaal aan de Braamstraat) wordt bij enkele specifieke onderwerpen 

                                                             
1  Op grond van art 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan voor 

gevallen die per Algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen met een omgevingsvergunning worden 
afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de zogenaamde kruimelgevallen die in Bijlage II, 
artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn opgenomen. 
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eveneens hierop ingegaan. Ook in enkele van bijgevoegde onderzoeken zijn de effecten van alle drie 
de locaties in één rapportage opgenomen.  
 
1.3 Projectgebied 
In figuur 1 is de huidige locatie van basisschool de Parelburcht aan de Van Visvlietstraat weergegeven. 

 
Figuur 1, Locatie Parelburcht aan de Van Visvlietstraat 
 

1.4 Leeswijzer 
Deze ruimtelijke motivering bestaat naast dit inleidende hoofdstuk uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 
2 wordt het bouwplan toegelicht. Hoofdstuk 3 beschrijft het geldende beleidskader. Vervolgens 
worden in hoofdstuk 4 de verschillende omgevingsaspecten beoordeeld.  
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Hoofdstuk 2 Het project: Nieuwbouw IKC de Parelburcht 
 
2.1 Beschrijving project 
 

2.1.1 Huidige situatie 
De Parelburcht is een Christelijke basisschool en was gevestigd op twee locaties, aan de Van 
Visvlietstraat (onderbouw) en de Dongestraat (bovenbouw). Sinds de kerstvakantie van het schooljaar 
2020/2021 is de gehele school tijdelijk gehuisvest aan de Dongestraat in Oost-Souburg inclusief een 
peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Voor bewegingsonderwijs wordt gebruik gemaakt van 
sportzaal van Duyvenvoorde aan de Dongestraat. De kleutergroep maakte gebruik van een ruimte in 
de school aan de Van Visvlietstraat, maar maakt sinds de verhuizing naar de tijdelijke locatie wordt 
eveneens gebruik gemaakt van sportzaal van Duyvenvoorde.  
 
2.1.2 Leerlingenprognoses en programma 
In het rapport ‘Leerlingenprognose en ruimtebehoefte basisonderwijs 2020’ is voor de Parelburcht 
onderstaande tabel opgenomen.  

 
Tabel 1: leerlingenprognoses Tweemaster-Kameleon 
 
Uit de tabel blijkt dat het leerlingenaantal van basisschool de Parelburcht af zal gaan nemen in de 
komende jaren. In 2020 bedraagt het leerlingenaantal ca. 246. Voorzien is dat de komende jaren het 
leerlingenaantal af zal gaan nemen en zich zal gaan stabiliseren tussen 230 – 236 leerlingen.  
Op de locatie aan de Van Visvlietstraat was de onderbouw gehuisvest. In 2020 bedroeg het aantal 
leerlingen op deze locatie ca. 122. De nieuwbouw wordt op z’n vroegst in 2022 opgeleverd. Dat is 
tevens het jaar waarbij het meeste aantal leerlingen is geprognotiseerd, afgezien van de jaren 2020 en 
2021. De jaren 2020 en 2021 zijn echter niet relevant voor de gebruiksfase van het nieuwe 
schoolgebouw aan de Van Visvlietstraat, aangezien de leerlingen dan nog op de tijdelijke locatie aan 
de Dongestraat zijn gehuisvest. Het jaar 2022 is in dat geval het jaar met het hoogste aantal 
geprognotiseerde leerlingen, namelijk 242. In de twee jaren daarna neemt dit aantal af tot ca. 235 
leerlingen. Geprognotiseerd is dat het aantal leerlingen zich rond dit aantal zal stabiliseren. In de 
onderzoeken is uitgegaan van een leerlingaantal van 250, wat hiermee een overschatting betreft van 
het geprognotiseerde aantal leerlingen dat aanwezig zal zijn op deze locatie.  
 
2.1.3 Het initiatief 
IKC de Parelburcht 
Na oplevering van de nieuwbouw krijgen alle leerlingen van basisschool de Parelburcht op het perceel 
aan de Jan de Priesterstraat onderwijs en wordt het schoolgebouwen een IKC. Het IKC is ontworpen 
om 250 leerlingen, een peuterspeelzaal voor 16 peuters en een buitenschoolse opvang voor 25 
kinderen te accommoderen.  
In de figuren 2 en 3 is het bouwplan en de indicatieve inrichting van het buitenterrein weergegeven. 
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Figuur 2, Bouwplan de Parelburcht 
 

 
Figuur 3, Indicatieve inrichting buitenterrein de Parelburcht 
 
Het schoolgebouw bestaat uit twee bouwlagen. De bouwhoogte van het schoolgebouw varieert. De 
maximale nokhoogte bedraagt 9,61 meter bedragen. Verder is een ondergeschikt bouwdeel 
(trappenhuis/liftopbouw) voorzien met een bouwhoogte van 10,5 meter. Aan de zuidwestzijde van het 
gebouw is een half verdiepte fietsenberging voorzien voor de leerlingen. Een berging/fietsenstalling 
voor leerkrachten is voorzien aan de zuidzijde van het perceel. Aan de noord- en oostzijde zijn kleinere 
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vrijstaande bergingen voorzien. De fietsenstalling voor docenten en de bergingen betreffen 
vergunningvrije bouwwerken. De ligging van deze bijbehorende bouwwerken zijn indicatief 
aangegeven in figuur 3. 
Aan de westzijde bevindt zich een kiss&ride-zone op het perceel. De inrit is voorzien aan de noordkant 
en de uitrit aan de zuidkant. De kiss&ride-zone zal tussen het brengen en ophalen van de kinderen 
betrokken worden bij het schoolplein en benut kunnen worden om te spelen en te sporten. Rondom 
het schoolgebouw bevindt zich het school/speelplein, met aan de noordzijde het plein voor het 
kinderopvang. Het buitenterrein krijgt een groene uitstraling. Bestaande bomen zullen - waar mogelijk 
- zoveel mogelijk behouden blijven. Verder zal er -relatief veel groen en houtsnippers worden 
aangebracht. 
De start van de sloopwerkzaamheden zal plaatsvinden in 2021, maar een exacte planning is nog niet 
bekend. De planning is erop gericht dat de nieuwe school in 2022 in gebruik kan worden genomen. 
 
2.2 Afwijking bestemmingsplan 
Ter plaatse van het projectgebied gelden het bestemmingsplan 'Oost-Souburg' en het 
paraplubestemmingsplan Parkeernormering. 
 
Bestemmingsplan Oost-Souburg 
Ter plaatse van IKC de Parelburcht aan de Van Visvlietstraat geldt het bestemmingsplan Oost-Souburg 
(vastgesteld door de gemeenteraad op 27 maart 2008). Voor deze locatie is een ruim bouwvlak 
opgenomen waarbinnen gebouwen met een bouwhoogte van maximaal 4 meter mogen worden 
gebouwd. Verder geldt er een maximum bebouwingspercentage van 75% van het gehele bouwperceel. 
Op onderstaande figuur is het relevante gedeelte van de verbeelding van het bestemmingsplan 
weergegeven. 

 
Figuur 2, Uitsnede bestemmingsplan Oost-Souburg (locatie IKC de Parelburcht) 
 
Het beoogde gebruik en de situering van de bebouwing voldoen aan het bestemmingsplan. De 
beoogde bouwhoogte is echter in strijd met de voorgeschreven bouwhoogte van maximaal 4 meter. 
De realisatie van een IKC met de beoogde capaciteit van 250 leerlingen, een peuterspeelzaal voor 16 
peuters en een BSO voor 25 kinderen is gezien de grootte van het bouwvlak echter te realiseren binnen 
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de kaders die het bestemmingsplan biedt. In onderstaande tekening is onder meer de ligging van het 
bouwvlak (paarse onderbroken streepjeslijn) en de situering van de beoogde nieuwbouw (arcering) 
aangegeven. Hieruit valt op te maken dat op grond van het bestemmingsplan een veel grotere begane 
grond vloeroppervlakte aan bebouwing toegestaan is dan waar de nieuwbouw in voorziet.  
 

 
Figuur 5, Tekening bouwvlak (paarse onderbroken streepjeslijn) en nieuwbouw (arcering)  
 
Uit de bestemmingsplankaart (figuur 4) valt verder op te maken dat de locatie is gelegen op gronden 
die voorzien zijn van de dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol terrein’. Deze 
dubbelbestemming is weergegeven met de grijze arcering. In paragraaf 4.6 wordt nader ingegaan op 
het onderwerp archeologie. 
Verder worden er hekwerken gebouwd voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het schoolgebouw. 
Deze krijgen een bouwhoogte van maximaal 2 meter. In het bestemmingsplan is vastgelegd dat de 
bouwhoogte van hekwerken op dergelijke locaties maximaal 1 meter mag bedragen. Om een veilig 
speelplein te waarborgen, zijn deze hekwerken noodzakelijk.  
In voorliggende ruimtelijke motivering is aangetoond dat de afwijkingen van het bestemmingsplan 
acceptabel zijn en wenselijk voor een doelmatig gebruik van de school. Er zijn geen aspecten die zich 
verzetten tegen het afwijken van het bestemmingsplan. 
 
Paraplubestemmingsplan parkeernormering 
In vrijwel de gehele gemeente Vlissingen is het ‘Paraplubestemmingsplan parkeernormering’ van 
kracht, zo ook in Oost-Souburg (vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juli 2018). Hierin is 
samengevat vastgelegd dat bij een ruimtelijke ontwikkeling (nieuwbouwplannen of wijzigingen van het 
gebruik) voorzien moet worden in voldoende parkeergelegenheid. De parkeernormen zijn vastgelegd 
in de ‘Nota Parkeernormering Vlissingen 2018-2022', die onderdeel uitmaakt van het 
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paraplubestemmingsplan. In paragraaf 4.2 (verkeer en parkeren) wordt aangetoond dat is voorzien in 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.  
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Hoofdstuk 3 Beleidskader 
 

3.1 Rijksbeleid 
 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. Het Rijk streeft naar 
een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Hiernaar wordt gestreefd middels een 
krachtige aanpak die gaat voor een excellent internationaal vestigingsklimaat, ruimte geeft aan 
regionaal maatwerk, de gebruiker voorop zet, investeringen scherp prioriteert en ruimtelijke 
ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar verbindt. De SVIR schrijft een duurzaam ruimtegebruik 
voor. Met de nieuwbouw van de school op de huidige locatie wordt hier aan voldaan. Voor het overige 
is er in de SVIR geen concreet beleid op nationaal niveau geformuleerd dat van belang is voor de 
voorliggende ontwikkeling. Het initiatief is dan ook niet in strijd met ruimtelijk Rijksbeleid. 
 
3.2 Provinciaal beleid 
 

Omgevingsplan Zeeland 2018 
Op 21 september 2018 heeft het college van Gedeputeerde Staten het Omgevingsplan 2018 
vastgesteld. Het Omgevingsplan geeft de provinciale visie en provinciale belangen op Zeeland. Alle 
hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Zowel op het gebied van ruimtelijke 
ontwikkeling, maar ook economie, mobiliteit, natuur, cultuur, water en milieu. 
De provincie ziet in het Omgevingsplan een goede leefbaarheid als belangrijke voorwaarde voor een 
goed woon-, werk- en vestigingsklimaat. Toekomstbestendige voorzieningen zijn voor iedereen 
essentieel. Het bieden van een goede kwaliteit van voorzieningen is daarbij belangrijker dan de fysieke 
nabijheid.  
De nieuwbouw van beide IKC’s en van de gymzaal draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige 
(onderwijs)huisvesting. Daarmee voldoet het plan voor IKC de Parelburcht aan het provinciaal 
ruimtelijk beleid. 
 
Omgevingsverordening Zeeland 2018 
De Omgevingsverordening Zeeland 2018 gaat net als het Omgevingsplan ook over de fysieke 
leefomgeving van de provincie. Er zijn in de omgevingsverordening geen specifieke regels opgenomen 
die dit plan raken. 
 
3.3 Gemeentelijk beleid 
 

Structuurvisie ‘Vlissingen stad aan zee – een zee aan ruimte’ 
Op 17 december 2009 heeft de gemeenteraad van Vlissingen de structuurvisie 'Vlissingen stad aan zee 
- een zee aan ruimte' vastgesteld. De gemeente heeft de ambitie Vlissingen gereed te maken voor de 
toekomst. De gemeente wil in deze structuurvisie verschillende ontwikkelingen koppelen aan de 
ruimtelijke opgaven.  
In de structuurvisie wordt reeds gesproken over het ontwikkelen van een brede school ten zuiden van 
de Kanaalstraat in Oost-Souburg (zie figuur 6).  
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Figuur 6, Structuurvisie Vlissingen stad aan zee – een zee aan ruimte 
 
Gebleken is dat de fysieke ruimte ontbreekt om in de zuidelijke helft van Oost-Souburg een brede 
school te ontwikkelen op één locatie. Mede om die reden is gekozen voor nieuwbouw van de IKC’s en 
gymzaal op de huidige locaties.  
Medio 2015 heeft de gemeenteraad besloten om te kiezen voor herhuisvesting van de beide scholen 
in Souburg Zuid op de hoofdlocaties J. de Priesterstraat en Van Visvlietstraat. Na overleg met de 
schoolbesturen, waarbij eerst een renovatievariant is verkend, is in 2017 door de gemeenteraad 
besloten tot vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de twee scholen en gymzaal op de bestaande 
hoofdlocaties.  
De realisatie van de nieuwbouw doet daarmee recht aan de jarenlang ingezette bestuurlijke koers. De 
gemeente neemt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor adequate 
onderwijsvoorzieningen die een belangrijke basisvoorwaarde vormen voor een bestendige en 
aantrekkelijke gemeente voor huidige en nieuwe bewoners. Hiermee wordt voldaan aan de beoogde 
doelstelling uit de gemeentelijke structuurvisie.  

 
  



12 
 

Hoofdstuk 4 Kwaliteit van de leefomgeving 
 

4.1 Inleiding 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. De laatste decennia 
groeien deze beleidsvelden dan ook naar elkaar toe. De milieukwaliteit vormt een belangrijke afweging 
bij de ontwikkelingsmogelijkheden van ruimtelijke functies. Bij de besluitvorming over het al dan niet 
toelaten van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling wordt dan ook onderzocht welke milieuaspecten 
daarbij een rol (kunnen) spelen. Het is van belang om milieubelastende functies (zoals bepaalde 
bedrijfsactiviteiten) ruimtelijk te scheiden ten opzichte van milieugevoelige functies zoals woningen. 
Andersom moet in de ruimtelijke ordening nadrukkelijk rekening gehouden worden met de gevolgen 
van ruimtelijke ingrepen voor het milieu. Milieubelastende situaties moeten voorkomen worden. 
Aangezien het beoogde initiatief slechts op onderdelen afwijkt van het bestemmingsplan zijn 
uitsluitend de relevante milieuaspecten beschreven. 
 
4.2 Verkeer en parkeren 
Op het gebied van verkeer en vervoer is er geen specifieke wetgeving die relevant is voor de 
voorgenomen activiteit. Wel dient in het kader van het ruimtelijk plan of besluit dat de activiteit 
mogelijk maakt, te worden onderbouwd dat het besluit voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. 
Dit houdt onder meer in dat er in de gebruiksfase voldoende parkeergelegenheid aanwezig dient te 
zijn en dat de eventuele verkeerstoename niet leidt tot knelpunten in de verkeersafwikkeling.  
 
Bezien is wat de nieuwbouw van de scholen aan de Jan de Priesterstraat en de Van Visvlietstraat en de 
bouw van de nieuwe gymzaal aan de Braamstraat voor gevolgen heeft voor de parkeerbehoefte en 
verkeersafwikkeling. De bevindingen zijn opgenomen in de rapportage ‘Parkeeranalyse en 
Verkeerskundige effecten Ontwikkeling scholen Oost-Souburg’ (bijlage 1). Ten aanzien van IKC de 
Parelburcht is in de rapportage aangetoond dat voldaan wordt aan de parkeernormen en dat de 
verkeersafwikkeling de ontwikkeling van de scholen niet in de weg staat. Onderstaand worden de 
belangrijkste conclusies uit de rapportage weergegeven.  
 
Parkeren 
In de rapportage is inzichtelijk gemaakt dat de parkeerbehoefte als gevolg van de nieuwbouw van IKC 
de Parelburcht toeneemt met 12 parkeerplaatsen. Verder is inzichtelijk gemaakt dat er reeds een 
restcapaciteit van 13 parkeerplaatsen in het openbaar gebied aanwezig is.  
In de plannen voor IKC De Parelburcht wordt uitgegaan van de realisatie van een Kiss and Ride 
voorziening op het schoolterrein, met daarbij de intentie om deze dubbel te gebruiken: Zowel Kiss and 
Ride als sporten/speelplein. Door het karakter van deze Kiss and Ride plekken kunnen deze plekken in 
korte tijd door meerdere auto’s worden gebruikt. Er kunnen daarbij 17 nieuwe Kiss and Ride 
parkeerplekken worden gerealiseerd op het schoolterrein. 
In de huidige situatie bevinden zich 5 Kiss and Ride plekken aan de Van Vlisvlietstraat, maar hier vindt 
een herinrichting plaats: De 5 Kiss and Ride plekken verschuiven naar het zuiden om de inrit naar het 
schoolplein mogelijk te maken, en worden ingericht als normale parkeerplaatsen. Daarbovenop 
worden er 5 extra langsparkeerplekken toegevoegd in het verlengde hiervan (richting het zuiden). Het 
trottoir aan de oostzijde van de Van Visvlietstraat ter plaatse van het schoolterrein komt hiermee te 
vervallen.  
 
Met de voorgestelde Kiss and Ride voorziening op het schoolplein kunnen er 10 parkeerplekken meer 
worden toegevoegd dan de gecalculeerde parkeervraag op basis van de parkeernormen. De op basis 
van de parkeernormen berekende toename van de parkeervraag door de uitbreiding kan daarmee 
worden opgelost op eigen terrein. Los daarvan is er een geraamde restcapaciteit in de omgeving van 
13 parkeerplekken aanwezig. In de rapportage wordt geconcludeerd dat op deze wijze een overschot 
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aan parkeerplekken wordt gerealiseerd en wordt gesteld dat deze situatie onder meer vanuit 
leefbaarheid, veiligheid en ruimte om te spelen niet optimaal is, en er betere invullingen van de 
beperkt beschikbare ruimte te bedenken zijn. 
Gezien deze bevindingen zal mogelijk bezien worden of er minder Kiss and Ride plekken aangelegd 
kunnen worden dan de 17 plekken waarvan in de rapportage is uitgegaan. Het aantal Kiss and Ride 
plekken dat zal worden aangelegd zal echter niet minder bedragen dan 12, zodat de toename van de 
parkeerdruk als gevolg van de nieuwbouw geheel op eigen terrein opgevangen kan worden.  
 
Verkeersafwikkeling  
In de rapportage is voor het beoordelen van de verkeersafwikkeling als gevolg van de ontwikkeling van 
de scholen de verkeersgeneratie inzichtelijk gemaakt voor het halen en brengen van de kinderen en 
voor het personeel. Hieruit blijkt dat door de ontwikkeling tijdens de ochtendspits circa 130-190 
motorvoertuigen (hierna: mvt) per school worden gegenereerd en over een etmaal gezien circa 350 
mvt/school. Per etmaal is dit een toename ten opzichte van de huidige situatie van 110-130 mvt. 
Vanwege de vele eenrichtingswegen komt dit neer op een toename van maximaal 65 mvt per 
erftoegangsweg. Omdat dit verkeer zich voornamelijk rond de begin- eindtijden van school in dit 
gebied begeeft komt dit neer op een toename van circa 1 auto per minuut. In de rapportage wordt 
geconcludeerd dat de verkeersafwikkeling de ontwikkeling van de scholen niet in de weg staat. 
 
Bouwverkeer 
In aanvulling op de rapportage geldt voor bouwverkeer dat dit is meegenomen in de aanbesteding 
voor de sloop en nieuwbouw van de gymzaal. De inschrijvingen zijn beoordeeld op welke wijze de 
aannemer hiermee omgaat. Na definitieve gunning aan de aannemer zal het gesprek worden 
aangegaan over de bouwplaatsinrichting en welke tijdelijke maatregelen nodig zijn. Zowel voor de 
gemeente als voor de aannemer staat het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voorop. 
Desalniettemin, is het niet uit te sluiten dat omwonenden enige overlast zullen ervaren. 
 
4.3 Milieuhinder omliggende functies 
 

Wettelijk kader 
Om tussen bedrijven en woningen een goede ruimtelijke afstemming te borgen, wordt in ruimtelijke 
ordening veelal een milieuzonering gehanteerd. Deze dient er voor te zorgen dat door het in acht 
nemen van voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (waar onder basisscholen) en 
gevoelige functies (zoals woningen), geen onevenredige overlast, hinder, of schade ontstaat. Deze 
ruimtelijke zonering is gebaseerd op het in acht nemen van voldoende fysieke afstand. Afhankelijk van 
de milieubelastende activiteit gelden verschillende richtafstanden voor de aspecten geur, stof, geluid 
en gevaar. Deze richtafstanden zijn opgenomen in de handreiking ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
 
De richtafstanden gelden tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere 
milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die 
volgens het bestemmingsplan of via vergunningsvrij bouwen mogelijk is. De in de VNG-handreiking 
gegeven afstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen.  
De VNG-handreiking is niet bedoeld om bestaande situaties te beoordelen. Indien op een bepaalde 
locatie bestaande gevoelige functies in de nabijheid van bestaande milieubelastende functies zijn 
gelegen, kan de publicatie niet gebuikt worden om de aanvaarbaarheid hiervan te toetsen.  
 
In de VNG-handreiking zijn voor ‘Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs’ richtafstanden 
op genomen van 30 meter t.a.v. het aspect geluid en 10 meter t.a.v. het aspect gevaar. Aangezien op 
basis van het geldende bestemmingsplan reeds een school van de beoogde capaciteit is toegestaan, is 
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er sprake van een bestaande situatie zodat niet toegekomen wordt aan toetsing aan de VNG-
handreiking. 
 
Verder is er een melding Activiteitenbesluit ingediend voor het schoolgebouw. Hieruit blijkt dat de 
school voldoet aan de (geluid)normen, ook voor wat betreft de luchtbehandelingsinstallatie. Om de 
luchtkwaliteit is de school op peil te houden is voldoende ventilatie vereist. De plaatsing van een 
luchtbehandelingsinstallatie is dan ook onontkoombaar.  
 
4.4 Bodem 
Omdat er geen functiewijzigingen aan de orde zijn, is voor het nemen van het ruimtelijk besluit om af 
te wijken van het bestemmingsplan geen bodemonderzoek nodig. Om de omgevingsvergunning voor 
het bouwen te kunnen verlenen, dient wel onderzocht te worden of de bodem geschikt is voor het 
beoogde gebruik. Hiervoor is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het bodemonderzoek is bijgevoegd als 
bijlage 2. Daaruit blijkt dat de ontwikkeling van IKC de Parelburcht aan de Van Visvlietstraat geen 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Op basis van historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling 
van de grond- en grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek is 
geconcludeerd dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking 
tot de huidige en voorgenomen activiteiten op de onderzoekslocatie. 
De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek. Op 
basis van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek wordt geadviseerd dat er vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de omgevingsvergunning van de 
voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. 
 
4.5 Externe veiligheid 
Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke stof aanwezig 
is. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in twee categorieën van risicobronnen: transportroutes 
(route gevaarlijke stoffen over weg, water, spoor en door buis) en stationaire inrichtingen (zoals LPG-
stations). 
 
Binnen het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen plaatsgebonden risico en 
groepsrisico. Het plaatsgebonden risico zegt iets over de theoretische kans op overlijden op een 
bepaalde plaats voor een persoon die een jaar lang op die plaats zou staan. Hiervoor geldt dat een 
kans groter dan 1 op de miljoen per jaar (10-6/jaar) onacceptabel wordt geacht. De norm voor het 
plaatsgebonden risico is bij kwetsbare objecten een grenswaarde die niet mag worden overschreden. 
 
Het groepsrisico geeft aan hoe groot de kans is dat bij een risicolocatie een groep van bijvoorbeeld 10, 
100 of 1.000 slachtoffers in één keer kan vallen. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een 
ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend 
is, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand (het 
zogenaamde invloedsgebied) van een risicovolle activiteit ophoudt. De normen voor het groepsrisico 
weerspiegelen geen grenswaarde maar een oriënterende waarde. Dit houdt in dat bij de beoordeling 
van het groepsrisico het lokaal en regionaal bevoegd gezag de mogelijkheid wordt geboden om 
gemotiveerd van de oriënterende waarde af te wijken. 
 
Uit de provinciale risicokaart blijkt, dat in de omgeving van de scholen nauwelijks risicobronnen 
aanwezig zijn. Wel worden over de rijksweg A58 gevaarlijke stoffen getransporteerd, maar de 
transportaantallen zijn zodanig laag dat geen sprake is van een 10-6 plaatsgebonden risicocontour 
en/of plasbrandaandachtsgebied. Verder is de locatie gelegen in het invloedsgebied van vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de Westerschelde. Beide transportroutes zijn echter op dermate grote afstand 
van de ontwikkellocatie gelegen, dat dit geen invloed heeft op het groepsrisico. Ook de dichtstbijzijnde 
stationaire risicobron bevindt zich op grote afstand van de ontwikkellocatie.  
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Geconcludeerd wordt, dat het aqspect 'externe veiligheid' geen belemmering vormt voor de 
ontwikkeling van het bouwplan.  
 
4.6 Archeologie 
In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ tot stand gekomen. Uitgangspunt van dit 
verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet mogelijk is, dient het 
bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het 
archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. In de geest van het Verdrag van 
Malta is in 2007 een wijziging van de Monumentenwet 1988 in de vorm van de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (WAMZ) van kracht geworden. Een belangrijk onderdeel van de 
WAMZ is dat de verantwoordelijkheid voor het cultureel erfgoed bij de gemeenten is komen te liggen. 
In de WAMZ wordt geregeld dat de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan 
rekening houdt met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten. Op de 
bestemmingsplankaart van het bestemmingsplan Oost-Souburg is het projectgebied voorzien van de 
dubbelbestemming ‘Archeologisch waardevol terrein’. In de regels van deze dubbelbestemming is 
vastgelegd dat er geen grondroering, dieper dan 40 centimeter met een oppervlakte groter dan 100 
m² plaats mag vinden zonder archeologisch onderzoek.  
Door de Walcherse Archeologische Dienst is in december 2020 een archeologisch bureauonderzoek 
en inventariserend veldonderzoek door middel van verkennende boringen uitgevoerd voor deze 
locatie. De onderzoeksmethodiek, resultaten en conclusies zijn neergelegd in de op bijlage 3 
opgenomen rapportage.  
 
In de rapportage wordt samengevat geadviseerd om ter plaatse van die terreindelen van de 
projectgebieden waar nieuwbouw is gepland buiten de contouren van de huidige te slopen gebouwen 
proefsleuven te graven. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is om na te gaan of in deze 
terreindelen archeologische resten aanwezig zijn en hoe deze moeten worden gewaardeerd. Dit advies 
is opgevolgd. 
 
In maart 2021 is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De rapportage van het archeologisch 
proefsleuvenonderzoek is bijgevoegd (bijlage 4). Binnen het plangebied aan de Van Visvlietstraat zijn 
grondsporen en vondsten uit de 10e-13e eeuw aangetroffen. Het zijn archeologische resten uit de 
middeleeuwen die aan de Karolingenburg gelieerd kunnen worden. Hier geldt op grond van artikel 
16.4.2 b uit het bestemmingsplan Oost-Souburg het advies om een vervolgonderzoek uit te voeren. 
Binnen de contouren van het oude schoolgebouw in de vorm van een archeologische begeleiding. 
Buiten de contouren van het oude gebouw in de vorm van een archeologische opgraving. Het 
onderzoek moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau- of 
instantie op basis van een programma van eisen dat door het bevoegde gezag is goedgekeurd. Dit 
advies zal worden opgevolgd. Hiertoe is in de omgevingsvergunning een voorwaardelijke verplichting 
verbonden aan de benodigde binnenplanse afwijkingsvergunning ten behoeve van uitvoering van de 
werkzaamheden binnen de dubbelbestemming  Archeologisch waardevol terrein. 
 
4.7 Natuur 
Op grond van de Wet natuurbescherming mag beschermde flora en fauna in beginsel niet worden 
verstoord, verjaagd of worden gedood. Voorafgaand aan een ontwikkeling moet dan ook vastgesteld 
worden dat er geen beschermde dier-of plantsoorten in het projectgebied leven. Voor onderhavige 
ontwikkeling is hiertoe een ‘quickscan’ uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Habitus. Deze 
‘quickscan’ is opgenomen in bijlage 5. 
Een quickscan is voornamelijk een juridisch document, waarin getoetst wordt of de voorgenomen 
ontwikkeling al dan niet tot overtreding van de Wet natuurbescherming kan leiden. De toetsing gaat 
over beschermde soorten én beschermde gebieden.  
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De quickscan bestaat uit  bureau-onderzoek en een veldonderzoek. Het bureau-onderzoek geeft een 
overzicht van waarnemingen van beschermde soorten in de omgeving van het projectgebied. Ook is 
bepaald of er beschermde gebieden in (de omgeving) van het projectgebied aanwezig zijn. Na het 
bepalen van bekende waarnemingen en de ligging van beschermde gebieden, is op de locatie bekeken 
in hoeverre de potenties uit het bureau-onderzoek ook daadwerkelijk aanwezig kunnen zijn in het 
projectgebied.  
 
Uit de quickscan komt naar voren dat de voorgenomen ontwikkeling mogelijk is in strijd met het 
onderdeel soortbescherming en gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming.  
 
Soortenbescherming 
In de rapportage is beschreven dat er verblijfplaatsen van vleermuizen op de planlocatie aanwezig 
kunnen zijn. Daarnaast is er ook nestgelegenheid aanwezig voor gierzwaluw, ransuil en/of sperwer. 
Ook kunnen 'vogels zonder jaarrond beschermd nest' zich in de toekomst vestigen, als er geen 
voorzorgsmaatregelen worden genomen.  
Deze bevindingen staan het verlenen van de omgevingsvergunning echter niet in de weg. Een 
eventuele strijdigheid met de Wet natuurbescherming is verbonden aan de sloop(melding) van de 
gebouwen en de eventuele kap van beplanting en niet aan de omgevingsvergunning voor de realisatie 
van de nieuwbouw.  
Uit aanvullend onderzoek naar (dier)soorten zal moeten blijken of er zich daadwerkelijk beschermde 
soorten in het projectgebied bevinden. Strijdigheid met de Wet natuurbescherming zou kunnen 
optreden indien de gebouwen worden gesloopt en relevante beplanting wordt gekapt voorafgaand 
aan de geadviseerde aanvullende onderzoeken. Dit zal zich echter niet voordoen aangezien dergelijke 
werkzaamheden niet zullen worden uitgevoerd voordat de betreffende onderzoeken zijn opgeleverd.  
 
Gebiedsbescherming 
In de rapportage komt naar voren dat de voorgenomen ontwikkeling mogelijk ook in strijd is met het 
onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming, vanwege stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof. Na oplevering van de rapportage is echter een Aerius-
berekening uitgevoerd naar de depositie van stikstof, waarin is aangetoond dat er geen depositie-
effecten aan de orde zijn, zodat het plan voldoet aan het onderdeel gebiedsbescherming van de Wet 
natuurbescherming.  
 
Verder is in het rapport beschreven dat de plannen niet in strijd zijn met provinciale 
gebiedsbescherming. 
 
Stikstof 
De uitgevoerde Aerius-berekening is bijgevoegd als bijlage 6. De Aerius-berekening is uitgegaan van 
een ‘worst-case’-scenario. Dat wil zeggen dat zowel de sloop-, de bouw- als de gebruiksfase allemaal 
in één jaar (2021) voorzien zijn en alle 3 de locaties in één berekening zijn opgenomen. Het resultaat 
is dat er geen toename van stikstof plaatsvindt op (overbelaste) stikstofgevoelige habitats in Natura 
2000-gebieden. Het project heeft daarmee geen negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen 
van de Natura2000-gebieden. 
 
4.8 Ontplofbare Oorlogsresten 
De gemeente Vlissingen is in de Tweede Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. Hiervan zijn ook in de 
huidige tijd nog sporen te vinden. Eén van die sporen is de mogelijke aanwezigheid van Ontplofbare 
Oorlogsresten (OO). In het kader hiervan heeft de gemeente Vlissingen een beleidskaart opgesteld. Op 
deze kaart staat aangegeven of het betreffende gebied een verhoogde kans heeft op de aanwezigheid 
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van Ontplofbare Oorlogsresten. Op basis van deze beleidskaart blijkt dat het projectgebied is gelegen 
in ‘vooroorlogs bebouwd gebied’ (oranje, zie figuur 7). 

 
Figuur 7, Uitsnede beleidskaart niet gesprongen explosieven  
 
Het gemeentelijk beleid rondom Ontplofbare Oorlogsresten geeft aan dat er in oranje gebied 
oorlogshandelingen plaats hebben gevonden. Voor dergelijke gebieden schrijft het beleid voor dat bij 
grondverzet >100 m3 en bij heiwerkzaamheden per project bekeken dient te worden of, en zo ja, welke 
maatregelen er getroffen moeten worden. 
 
Expload heeft in opdracht van gemeente Vlissingen een onderzoek uitgevoerd naar de (mogelijke) 
aanwezigheid van Ontplofbare Oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog in het onderzoeksgebied  
'Oost-Souburg'. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in februari/maart 2021. Aanvullend heeft 
Expload een rapportage opgesteld die zich specifiek richt op de resultaten van het onderzoek voor de 
twee schoollocaties en gymzaal in Oost-Souburg. De betreffende rapportage ‘Vooronderzoek 
Ontplofbare Oorlogsresten drie schoollocaties Oost-Souburg Vlissingen’ is bijgevoegd als bijlage 7. 
Hierin is aangegeven dat er geen aantoonbaar verhoogde kans is op de aanwezigheid van explosieven 
ter plaatse van de schoollocatie aan de van Visvlietstraat. 
Wel wordt aanbevolen om het "protocol onverwacht aantreffen ontplofbare oorlogsresten" te 
hanteren bij grondroerende werkzaamheden. Mocht onverwacht explosieven worden aangetroffen, 
dan voorziet het protocol in een veilige afhandeling van de vondst. Hiermee is afdoende gewaarborgd 
dat er zich geen risico’s op een calamiteit met niet-gesprongen explosieven voor zullen doen. 
 
4.9 Water 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient voorkomen te worden dat ontwikkelingen in het ruimtegebruik 
ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve 
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noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit, verdroging, etc., 
te voorkomen. Voor het bouwplan van IKC de Parelburcht is het mogelijk om de zogenaamde 
‘kruimelgevalregeling’ toe te passen. Dit is een relatief eenvoudige planologische procedure, waarbij 
een waterparagraaf niet verplicht is voorgeschreven. Dit neemt niet weg dat bezien is of er gevolgen 
zijn voor de waterhuishouding.  
Om die reden is op basis van de terreininrichtingstekening in de volgende figuur in beeld gebracht of 
het verhard oppervlak al dan niet toeneemt.  

 
Figuur 8, Berekening verhard oppervlak 
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Uit de in figuur 8 aangegeven informatie blijkt dat de oppervlakte van het verhard oppervlak gelijk blijft 
aan de huidige situatie. Het is dan ook niet noodzakelijk dat er ter compensatie extra waterberging 
aangelegd zou moeten worden. Bovendien is het op grond van het bestemmingsplan toegestaan dat 
er een veel groter oppervlakte wordt bebouwd. Het aspect water staat vergunningverlening dan ook 
niet in de weg.  
 
4.10 Kabels en leidingen 
In of in de nabijheid van het projectgebied bevinden zich geen planologisch relevante leidingen. Dit 
aspect vormt dan ook geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. Voorafgaand aan de 
uitvoering van de werkzaamheden zal een zogenoemde Klic-melding worden uitgevoerd om te 
voorkomen dat kabels of leidingen geraakt worden bij de werkzaamheden. 
 
4.11 Luchtkwaliteit 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met 
luchtkwaliteit. Als het een ruimtelijk project of (te vergunnen)activiteit betreft, waarvan de bijdrage 
aan de luchtverontreiniging klein is, is geen toetsing aan de grenswaarden luchtkwaliteit nodig. De 
Regeling ‘Niet In Betekenende Mate’ geeft voor specifieke projecten kwantitatieve grenzen. Zo is 
vastgelegd dat een nieuwbouwproject met maximaal 1500 woningen per definitie niet in betekenende 
mate bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit. De verkeersbewegingen als gevolg van het 
beoogde IKC is vele malen kleiner dan een nieuwbouwproject van 1500 woningen, zodat de beoogde 
ontwikkeling ‘Niet In Betekende Mate’ (NIBM) bijdraagt aan de concentraties van diverse 
verontreinigende stoffen, waaronder stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) in de buitenlucht.  
 
4.12 Privacy 
De beoogde situering en functie van het schoolgebouw voldoen aan het bestemmingsplan. De 
bouwhoogte van het beoogde schoolgebouw bestaat echter uit twee bouwlagen. In het 
bestemmingsplan is een maximale bouwhoogte van 4 meter vastgelegd, zodat het op grond van het 
bestemmingsplan niet mogelijk is om een gebouw van twee bouwlagen te realiseren. Bezien is of er 
(onevenredige) inbreuk op de privacy van omwonenden kan ontstaan als gevolg van de realisatie van 
de tweede bouwlaag.  
Dit blijkt niet het geval te zijn. Er wordt voldaan aan de regel in artikel 50 lid 1 van Boek 5 van het 
Burgerlijk Wetboek. Daarin is bepaald dat het niet geoorloofd is om binnen twee meter van de grenslijn 
vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken, te hebben. Het is niet uit 
te sluiten dat er zicht ontstaat vanuit de tweede bouwlaag in de (achter)tuinen en in enkele woningen 
aan de Vlissingsestraat, Kanaalstraat, Van Visvlietstraat en Buteuxstraat. Gezien de afstand van het 
beoogde schoolgebouw t.o.v. de (achter)tuinen en met name de achtergevels van de betreffende 
woningen, is er geen sprake van een (onevenredige) afname van privacy. Bovendien wordt het zicht 
vanuit het schoolgebouw deels ontnomen doordat bestaande bomen – waar mogelijk -  behouden 
blijven. In paragraaf 4.13 wordt hier nader op ingegaan. Bovendien wordt in de plannen rekening 
gehouden met de realisatie van een schutting van 2 meter hoogte op de perceelsgrens van het 
achtererf van het schoolterrein. Deze schutting zal deels het zicht ontnemen vanuit het schoolgebouw 
in de achtertuinen van omwonenden.  
 
Verder is er vanuit het huidige schoolgebouw zicht op de aan overzijde van de Van Visvlietstraat 
gelegen woningen. Het nieuwe schoolgebouw wordt echter verder naar achteren gepositioneerd op 
het perceel dan het huidige schoolgebouw. De afstand tussen het nieuwe schoolgebouw en de 
tegenoverliggende woningen neemt dan ook toe. Anderzijds ontstaat er vanuit de tweede bouwlaag 
zicht op de voorgevels van de woningen aan de overzijde. Er is echter geen sprake van onevenredig 
verlies aan privacy, aangezien er reeds zicht bestaat vanuit het huidige schoolgebouw op deze gevels.  
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Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State volgt dat aan het wonen 
in een verstedelijkte omgeving (zoals Oost-Souburg) een zekere mate van inbreuk op privacy inherent 
is.  
 
Hoewel er geen sprake is van onevenredige inbreuk op de privacy, zal vanuit de gemeente gedurende 
de bouw een overleg met omwonenden en de scholen worden georganiseerd, waarbij vanuit de 
feitelijke situatie beschouwd kan worden dat dit inderdaad het geval is. Mocht onverhoopt deze 
conclusie niet gedeeld worden, worden aanvullende maatregelen besproken zoals aanplant van 
groenblijvende beplanting of in het uiterste geval, gedeeltelijk blinderen van ramen.  
 
4.13 Boomeffectrapportage 
In opdracht van de gemeente is een boomeffectrapportage (bijlage 8) opgesteld voor de huidige 
bomen die op het schoolterrein aanwezig zijn. In de rapportage is onderzocht en inzichtelijk gemaakt 
of de huidige bomen die op het terrein staan, duurzaam en met dezelfde levensverwachting als nu, 
te handhaven zijn. De boomeffectrapportage is vervolgens door de architect betrokken bij het 
ontwerp van de terreininrichting. Hieruit is gebleken dat een aantal bomen niet te behouden zijn. In 
bijlage 1 van de boomeffectrapportage zijn de bestaande bomen genummerd. Naar aanleiding van 
de bevindingen in de boomeffectrapportage en de daarop volgende bevindingen van de architect is 
gebleken dat: 
 boom 10 komt te vervallen vanwege de positie van het gebouw; deze boom verkeert reeds in 

slechte conditie;  
 boom 16 mogelijk behouden kan worden, mits het ontwerp iets wordt aangepast; 
 boom 17 komt te vervallen als gevolg van de positie van de inrit; 
 boom 1, 18 en 19 zijn in matige/slechte conditie en worden bij voorkeur vervangen op een 

geschikte locatie; 
 de overige bomen kunnen – voor zover nog in goede conditie – waarschijnlijk worden ingepast 

en behouden blijven. 
Bij de verdere uitwerking van het buitenterrein zal bezien worden of de bomen daadwerkelijk 
ingepast kunnen worden. Het handhaven van bestaande bomen is zowel vanuit het opwarmen van 
de aarde, vanuit natuur en ecologie en vanuit een gezond schoolplein met voldoende groen en 
schaduw een groot goed. Het steven is dan ook om - daar waar dit redelijkerwijs mogelijk is – de 
bomen te behouden.  
 
4.14 Bezonning 
Om te bezien wat de gevolgen zijn voor bezonning op omliggende percelen is een 
bezonningsonderzoek uitgevoerd. Er is geen wet- en regelgeving voor bezonning. De meeste 
gemeenten – zo ook de gemeente Vlissingen - hanteren normen van het TNO.  
TNO kent een 'lichte' en een 'strenge' norm: 
 De 'lichte' TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 

februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden ) in midden vensterbank binnenkant raam. 
 De 'strenge' TNO-norm: ten minste 3 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode 21 januari 

– 22 november (gedurende 10 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam. 
Deze normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen. Noordgevels ontvangen 
immers - hoogbouw of niet - nooit direct zonlicht. 
Met een bezonningsonderzoek kan inzichtelijk worden gemaakt of de bezonning van nieuwbouw op 
aangrenzende gevels van woningen voldoende is. Uit in bijgevoegd bezonningsonderzoek (bijlage 9), 
blijkt dat voor deze locatie voldaan wordt aan de strenge TNO-norm, zodat ook dit aspect het 
bouwplan niet in de weg staat. 



Bijlagen ruimtelijke motivering 
IKC de Parelburcht 

  



Bijlage 1: Parkeeranalyse en verkeerskundige effecten Scholen en gymzaal Oost Souburg 
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Inleiding  
 
De basisschool de Tweemaster-Kameleon is momenteel gevestigd in de Jan de Priesterstraat en de 
basisschool Burcht-Rietheim (na de nieuwbouw De Parelburcht en zo ook verder genoemd) is gevestigd in 
de Van Visvlietstraat (hoofdlocatie). In 2017 besloot de gemeenteraad dat beide scholen een nieuw 
gebouw krijgen op de bestaande locaties. Daarnaast wordt er een nieuwe gymzaal gerealiseerd in de 
Braamstraat. Deze ontwikkelingen brengen effecten met zich mee op onder meer gebied van parkeren en 
verkeer; het onderwerp van deze notitie.  
 
Dit onderzoek kent vijf delen. Allereerst wordt de benodigde parkeercapaciteit als gevolg van deze 
ontwikkeling bepaald, op basis van het Programma van Eisen van de scholen en het toetsingskader 
(paraplubestemmingsplan parkeernormeringen). In het tweede deel wordt op basis van uitgevoerde 
parkeeronderzoeken de parkeer-restcapaciteit in de omgeving bepaald, onder meer voor het geval dat 
oplossen van de parkeervraag op eigen terrein niet mogelijk is. In het daaropvolgende deel wordt de 
toename van verkeer als gevolg van deze ontwikkelingen geraamd, waarbij wordt onderzocht of dit 
problematisch is. Vervolgens worden er conclusies opgesomd en aanbevelingen gedaan. Tot slot worden 
de voorgestelde plannen getoetst aan het advies volgend uit de voorgaande delen.   
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1 Parkeervraag 
Het uitbreiden van de scholen aan de Jan de Priesterstraat en de Van Visvlietstraat en de realisatie van de 
gymzaal zal gevolgen hebben voor de parkeerbehoefte. Op basis van het programma van eisen en het 
Paraplubestemmingsplan parkeernormering is onderzocht wat de parkeerbehoefte van de ontwikkelingen 
is. 
 

1.1 Kader  
Programma van eisen 
Vanuit de gemeente en de scholen is het programma van eisen aangeleverd, met daarin bijvoorbeeld de 
leerlingaantallen, het aantal klassen en de bruto vloeroppervlakte van de kinderdagopvang en voor de 
gymzaal. Dit programma van eisen is hieronder per school weergegeven.  
 
Paraplubestemmingsplan parkeernormering  
Om het aantal te realiseren parkeerplaatsen te bepalen maken we gebruik van het 
Paraplubestemmingsplan parkeernormering (Gemeente Vlissingen, 2018). Deze nota heeft als doel om bij 
nieuwe of te wijzigen ruimtelijke plannen en projecten het vereiste aantal parkeerplaatsen te bepalen en 
de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. Deze nota (die aansluit bij landelijk gebruikte kencijfers 
voor parkeernormering van het CROW) geeft zowel de parkeernormen als ook de bereken-methodiek.  
 
Uitgangspunt in het paraplubestemmingsplan parkeernormering is dat parkeren op eigen terrein wordt 
gerealiseerd: “Als uit de ingediende aanvraag omgevingsvergunning en situatietekening blijkt dat het 
aantal parkeerplaatsen aantoonbaar niet op eigen terrein gerealiseerd kan worden of wanneer 
aantoonbaar ingezet wordt op mobiliteitsmanagement (inzet op andere vervoerswijzen dan het gebruik 
van een (eigen) individuele auto), kan hiervan worden afgeweken”, waarbij vier opties worden genoemd, 
waaronder het opvangen van parkeren door benutting bestaande parkeerruimte.  
 
Uitsplitsing Kiss-and-Ride en parkeren medewerkers  
Voor wat betreft de scholen onderscheidt de nota twee soorten parkeren: Enerzijds het langparkeren door 
bijvoorbeeld medewerkers van de scholen, en anderzijds kortparkeren voor het halen en brengen van 
kinderen (Kiss-and-Ride). Voor het langparkeren voorziet de nota in parkeernorm-tabellen. Voor het halen 
en brengen van kinderen van deze voorzieningen is geen parkeernorm opgesteld, maar wordt voorzien in 
een formule op basis waarvan het aantal plekken te berekenen is. Hierbij wordt aangegeven dat 
“Maatwerk hierbij altijd mogelijk is”.   
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1.2 Programma van eisen  
Programma van eisen scholen 
Het aantal leerlingen van de huidige en toe te voegen klassen is bekend (zie tabel 1.1). Doordat het 
paraplubestemmingsplan voor basisonderwijs rekent met het aantal leslokalen en het aantal leerlingen is 
aanvullende informatie vergaard. De toename van het aantal leerlingen voor de toekomstige uitbreidingen 
is bepaald op basis van het huidig aantal leerlingen van de Tweemaster-Kameleon (onderbouw) en de 
Burcht Rietheim (Parelburcht) (bovenbouw), en de aangeleverde toekomstige leerlingaantallen. Vanuit de 
gemeente Vlissingen is aangegeven dat er in de Tweemaster-Kameleon 12 klaslokalen worden 
gerealiseerd. Voor wat betreft de Parelburcht is aangegeven dat er wordt gewerkt met zogenaamde 
leerpleinen die geschikt zijn voor 70 kinderen. Met behulp van de vuistregel 25 leerlingen per klas is 
vervolgens het aantal klassen bepaald.  
 

 
Tabel 1.1 Programma van eisen- Basisscholen 
 

 
Tabel 1.2 Programma van eisen- Peuterspeelzaal/ BSO 
 
In tabel 1.2 zijn de leerlingaantallen van de peuterspeelzaal en BSO aangegeven. Er zijn geen gegevens 
bekend over een eventuele toename van de aantallen van de peuterspeelzaal en BSO. Voor het bepalen 
van de parkeervraag van langparkeren voor een kinderdagopvang gaat het paraplubestemmingsplan 
parkeernormen niet uit van aantal klassen, maar van de bruto vloeroppervlakte (bvo). Die is daarom ook 
opgenomen in deze tabel. Op beide locaties (Van Visvlietstraat en J de Priesterstraat) maken de 
peuterspeelzaal en BSO gebruik van dezelfde ruimte, daarom is dit getal de oppervlakte van zowel de 
peuterspeelzaal als BSO samen.   
 
Programma van eisen gymzaal 
Het paraplubestemmingsplan parkeernormering gebruikt voor de ‘sportzaal’-norm de bruto 
vloeroppervlakte als indicator. In tabel 1.3 is daarom de oppervlakte van het huidige gebouw aan de 
Braamstraat te vinden en daarnaast ook de oppervlakte van de nieuw te bouwen gymzaal.  
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Tabel 1.3 Programma van eisen/ oppervlakte gebouw Braamstraat  

 
1.3 Parkeervraag scholen  
De parkeerbehoefte is te onderscheiden in twee onderdelen: 1) Tijdens het begin en einde van de 
schooltijden dient voorzien te worden in de parkeerbehoefte voor het halen en brengen van de kinderen en 
2) Tijdens schooltijden dient voorzien te worden in langparkeren voor onder meer personeel van de 
school. 
 
Parkeerbehoefte voor het halen en brengen van de kinderen (Kiss and Ride) 
Tijdens het begin en einde van de schooltijden dient voorzien te worden in de parkeerbehoefte voor het 
halen en brengen van de kinderen. Voor het halen en brengen gebruikt het Paraplubestemmingsplan 
parkeernormering een rekenmethode. Bij deze rekenmethode wordt het aantal parkeerplaatsen ten 
behoeve voor het halen en brengen bepaald door: aantal leerlingen x % leerlingen met auto x 
reductiefactor parkeerduur x reductiefactor aantal kinderen per auto. 
 
Daarbij houdt de reductiefactor parkeerduur er rekening mee dat tijdens het halen en brengen van de 
kinderen een parkeerplaats door meerdere ouders gebruikt kan worden. De reductiefactor aantal 
kinderen per auto neemt mee dat doorgaans meerdere kinderen in één auto zitten. 
 
Voor de reductiefactoren gaat het paraplubestemmingsplan uit van standaard kencijfers. De 
invoerparameters voor de rekenmethode en de parkeerbehoefte zijn opgenomen in tabel 1.3.  
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Tabel 1.3 Invoerparameters rekenmethode en parkeerbehoefte halen- en brengen (kiss and ride) 
 
Parkeerbehoefte langparkeren 
Naast het halen- en brengen zijn ook parkeerplaatsen nodig voor onder meer het personeel van de 
scholen. Voor personeel van het basisonderwijs geeft het paraplubestemmingsplan een parkeernorm van 
0,8 parkeerplaats per leslokaal (in schilgebied (Vlissingen, Oost-Souburg)). Met in totaal 10 lokalen op de 
Parelburcht en 12 lokalen op de Tweemaster-Kameleon resulteert dit in de toekomstige situatie in een 
toename van 4 parkeerplaatsen bij beide scholen voor onder meer personeel.  
 

 
Tabel 1.4 Invoerparameters rekenmethode en parkeerbehoefte basisschool (excl. kiss and ride) 
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Voor een kinderdagopvang, waar de peuterspeelzaal en BSO onder valt, geeft het 
paraplubestemmingsplan een parkeernorm van 0,8 per 100 m2 bvo. Voor beide locaties is de 
parkeervraag daarmee afgerond 0, maar we kiezen ervoor hem naar boven af te ronden, omdat het 
aannemelijk is dat er minimaal 1 parkeerplaats gebruikt wordt.  
 

 
Tabel 1.5 Invoerparameters rekenmethode en parkeerbehoefte peuterspeelzaal en BSO (excl. kiss and 
ride) 
 
Totale parkeerbehoefte  
Uit het parkeeroverzicht in tabel 1.6 blijkt dat in de toekomstige situatie tijdens het begin- en einde van de 
scholen er afgerond 41 parkeerplaatsen nodig zijn rond de Van Visvlietstraat en 40 rond de Jan de 
Priesterstraat. Zoals te zien in de tabel zijn dit gemiddelde waarden voor een vergelijkbare school in een 
vergelijkbaar gebied. 
 
In tabel 1.6 is te zien dat er in deze berekening uitgegaan is van een gemiddeld percentage kinderen dat 
met de auto wordt gebracht. De bandbreedte voor deze parameter is echter zeer groot, namelijk 5-40% 
voor de bovenbouw en 30-60% voor de onderbouw. In tabel 1.6 is weergegeven wat op basis van deze 
bandbreedte de minimale en maximale toename is van het aantal parkeerplaatsen. 
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Tabel 1.6 Range parkeerbehoefte tijdens begin- en einde schooltijden 
 
Vergelijking parkeernormen en werkelijk getelde parkeervraag 
In 2017 en 2018 is de parkeerdruk op kwartierbasis gemeten in de twee gebieden. Uit de totale bezetting 
op de verschillende telmomenten is af te leiden wat het werkelijk aantal parkeerplaatsen is dat door de 
school wordt gebruikt voor het halen en brengen van de kinderen. Dat is namelijk het verschil tussen het 
maatgevende moment en de momenten daaromheen (eindtijd was in 2018 15.15 uur op beide scholen). 
Voor deze werkelijke getelde parkeerbehoefte maken we gebruik van de cijfers van 2018, omdat deze 
beter data beter inzichtelijk maakt wat de parkeerbehoefte is dan de cijfers van 2020.   
 
In tabel 1.6 zien we dat volgens de parkeernormen uit het paraplubestemmingsplan parkeernormen de 
Parelburcht in de huidige situatie 26 parkeerplaatsen zou gebruiken voor het halen en brengen van de 
bovenbouwleerlingen. Dit aantal is hoger dan het werkelijk getelde gebruik tijdens het parkeeronderzoek in 
2018 (tabel 1.7, circa 8 plekken). De tellingen laten een beeld zien dat de werkelijke parkeerbehoefte op 
deze locatie lager is dan de parkeernormen. 
 

 
Tabel 1.7 Werkelijk gebruik parkeerplaatsen Van Visvlietstraat – Parelburcht 
 
Voor de parkeerbehoefte van de Tweemaster-Kameleon is dezelfde methodiek gebruikt. In tabel 1.6 zien 
we dat volgens de parkeernormen uit het paraplubestemmingsplan parkeernormen de Tweemaster-
Kameleon in de huidige situatie 13 parkeerplaatsen zou gebruiken voor het halen en brengen van de 
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bovenbouwleerlingen. Dit aantal is vergelijkbaar met het werkelijk getelde gebruik tijdens het 
parkeeronderzoek in 2018 (tabel 1.8, circa 12 parkeerplaatsen). De tellingen laten een beeld zien dat de 
parkeerbehoefte op deze locatie overeenkomt dan wel licht lager is dan de parkeernormen. 
 

 
Tabel 1.8 Werkelijk gebruik parkeerplaatsen Jan de Priesterstraat – Tweemaster-Kameleon, 2018 
 
De parkeervraag in praktijk is dus fors lager in het geval van de Parelburcht en gelijk of licht lager in het 
geval van de Tweemaster-Kameleon. Het hanteren van de ondergrens van 30% is dus een realistische 
keuze.  
 

1.3.1 Conclusie: Parkeervraag scholen  
Als we uitgaan van de situatie waarbij 30% van de leerlingen met de auto naar school wordt gebracht 
(voor zowel boven- als onderbouwleerlingen) komen we op de volgende parkeerbehoefte (voor de 
kinderdagopvang gaan we hier uit van het gemiddelde van 65%, omdat we hier minder inzicht hebben in 
het daadwerkelijke gebruik. Omdat hier maar zeer beperkt sprake is van uitbreiding heeft dit geen 
significant effect op het aantal parkeerplaatsen): 
 

 
Tabel 1.9 Berekende parkeerbehoefte op basis parkeernormennota, uitgangspercentage 30%  
 
Het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor de Parelburcht (van Visvlietstraat) volgens de 
parkeernormennota bedraagt 12 plekken.  
 
Het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor de Tweemaster-Kameleon (J de Priesterstraat) volgens de 
parkeernormennota bedraagt 15 plekken.  
 

1.4 Parkeervraag Gymzaal Braamstraat 
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte van de gymzaal wordt gebruikt gemaakt van het 
paraplubestemmingsplan parkeernormering (Gemeente Vlissingen, 2018). Uit de nota parkeernormen 
volgt: “Bij her/verbouwplannen wordt de parkeervraag van de oude functie (met de bestaande 
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bestemming) in mindering gebracht op de nieuwe parkeervraag”. We berekenen daarom zowel de nieuwe 
parkeervraag als de bestaande parkeervraag.  
 
De nota onderscheidt een aantal functies, de functie ‘sportzaal’ sluit het best aan bij het gebruik. Voor een 
sportzaal in het ‘Schilgebied (Vlissingen, Oost-Souburg)’, waar de gymzaal zich in bevindt, geldt een norm 
van 1,9 parkeerplaats per 100 m2 bvo. Voor een gymzaal van 919 m2 bvo resulteert dit in een 
parkeerbehoefte van 18 parkeerplaatsen.  
 
Vanuit de gemeente Vlissingen is aangegeven dat het huidige gebouw aan de Braamstraat werd gebruikt 
door diverse partijen, waaronder een turnvereniging en yogagroepjes. Daarnaast zijn er nog twee lokalen 
waar o.a. de uitgifte van de lokale krant zat en een groepje jongeren dat spellen deed. De functie ‘buurt- en 
dorpscentrum’ sluit aan bij dit gebruik.  
 
Het paraplubestemmingsplan parkeernormen geeft voor een buurt- en dorpscentrum in Oost-Souburg een 
parkeernorm van 3,1 parkeerplekken per 100 m2 bvo. Vanuit de gemeente is aangegeven dat het huidige 
gebouw een bruto vloeroppervlakte heeft van 442 m2, waarmee de bestaande parkeervraag op afgerond 
14 parkeerplekken komt.   
 
 

 
Tabel 1.10 Invoerparameters rekenmethode en parkeerbehoefte gymzaal Braamstraat 
 

1.4.1 Conclusie: Parkeervraag Gymzaal Braamstraat   
We brengen de parkeervraag van de oude functie (14 plekken) in mindering gebracht op de nieuwe 
parkeervraag (18 plekken). Het aantal te realiseren parkeerplaatsen voor de gymzaal Braamstraat volgens 
de parkeernormennota bedraagt 4 plekken.  
 

Conclusie Parkeervraag  
Op basis van het paraplubestemmingsplan parkeernormeringen is de parkeervraag berekend. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt naar langparkeren en kiss-and-ride. Voor kiss-and-ride gaan we in lijn met 
de bevindingen uit het parkeeronderzoek uit van 30% halen en brengen voor bovenbouw en onderbouw. 
Daarmee is de totale berekende toename van het aantal parkeerplekken dat gepaard gaat met deze 
ontwikkeling, op basis van de parkeernormen, voor: 
 
De Parelburcht: 12 parkeerplekken 
Tweemaster-Kameleon: 15 parkeerplekken  
Gymzaal Braamstraat: 4 parkeerplekken 
 



 

 Parkeeranalyse en Verkeerskundige effecten - Ontwikkeling scholen Oost-Souburg 
13 

2 Restcapaciteit in omgeving 
Om inzicht te krijgen in de parkeersituatie rond de scholen zijn er in de afgelopen jaren meerdere 
parkeeronderzoeken uitgevoerd. In dit document wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de meest recente 
telling door Meetel (Parkeeronderzoek Oost-Souburg, gemeente Vlissingen’, Meetel, december 2020), 
waar nodig aangevuld met informatie uit eerdere tellingen.  
 

2.1 Uitgangspunten en studiegebied 
 
Om de bezettingsgraad van de bestaande parkeerplaatsen inzichtelijk te maken zijn parkeeronderzoeken 
uitgevoerd. Deze bezettingsgraad bepaalt of er in de omgeving van de school een restcapaciteit aanwezig 
is om de extra parkeerbehoefte als gevolg van de uitbreiding op te vangen. Deze paragraaf beschrijft de 
uitgangspunten van het parkeeronderzoek.  
 
Uitgangspunten eerdere studies (2015, 2016, 2017, 2018) 
In principe wordt uitgegaan van het meest recente parkeeronderzoek (Meetel, december 2020). Op 
bepaalde aspecten bieden eerdere studies meer inzicht (hoger aantal metingen per uur en meer inzicht 
rond Braamstraat). Daarom worden in bijlage A de uitgangspunten en meetmethode van deze eerdere 
studies toegelicht.  
 
Uitgangspunten Meetel studie (2020) 
In dit document wordt zo veel mogelijk uitgegaan van de meest recente telling door Meetel 
(Parkeeronderzoek Oost-Souburg, gemeente Vlissingen’, Meetel, 24-12-2020). Hier worden kort de 
uitgangspunten van de Meetel studie herhaald:  
 

• De metingen zijn uitgevoerd op donderdag 10 december 2020 om 08.00, 09.00, 14.00, 15.00 en 
16:00 uur.  

• Op donderdag 10 december 2020 was het half bewolkt, droog en gemiddeld 0.6 °C (KNMI). 
• Tijdens het parkeeronderzoek zijn per sectie het aantal voertuigen geteld. Hierbij is onderscheid 

gemaakt naar: 1) goed geparkeerde voertuigen (Langsparkeren, Parkeren in vak, Parkeerplaats 
elektrische voertuigen, invalide parkeerplaats, foutgeparkeerde voertuigen (onder andere: op het 
trottoir, buiten de vakken e.d.)).  

• Tijdens het onderzoek hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. 
• In figuur 1 is het studiegebied te vinden. Dit is gelijk aan het eerdere studiegebied.  
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Fig. 2.2 Studiegebied Meetel onderzoek (gelijk aan eerdere onderzoeken) 
 
Impact Corona op resultaten Meetel studie (2020) 
Tijdens de meting in 2020 (10 december) waren er meerdere Coronamaatregelen van kracht, zoals onder 
meer het dringende thuiswerkadvies en het thuis ontvangen van maximaal drie personen. Corona zal 
mogelijk effect hebben op de parkeerdruk. Tegelijkertijd is zowel de richting als de grootte van dit effect 
lastig te bepalen. Enerzijds zullen er meer bewoners thuiswerken en hun auto niet gebruiken, anderzijds 
zullen er mogelijk ook minder kinderen met de auto naar school worden gebracht (bijvoorbeeld omdat 
ouders flexibeler zijn door thuiswerken of kinderen niet afzetten op weg naar werk, maar juist de fiets 
pakken). Omdat deze meting een soortgelijk beeld laat zien als eerdere metingen, er geen sterk afwijkende 
resultaten zijn en de Corona-maatregelen zowel zouden kunnen leiden tot negatieve als positieve effecten 
op de parkeerdruk, verwachten we dat deze meting een voldoende betrouwbaar beeld geeft, en kiezen we 
er waar mogelijk voor deze meest recente meting te gebruiken.  
 
 

2.2 Restcapaciteit Jan de Priesterstraat – Tweemaster-Kameleon 
(2020) 

In het deelgebied rond de Jan de Priesterstraat zien we een totale bezettingsgraad in de ochtendmeting 
van 69-83% (zie tabel 2.1). De bezettingsgraad piekt rond 08.00 (83%), waarna hij afneemt en de meting 
op 09.00u een bezettingsgraad laat zien van 69%. In de middag zien we een bezettingsgraad van 73-83%, 
waarbij de meting om 16.00u een gelijke bezettingsgraad laat zien als de meting om 08.00u ’s ochtends 
(83%). De Tweemaster-Kameleon maakt op het moment van de meting gebruik van een continurooster, 
waarbij op donderdagen van 08.30-14.45u les wordt gegeven. De meting van 08.00u ligt enerzijds dicht bij 
de begin- of eindtijd van de Tweemaster-Kameleon en heeft anderzijds de hoogste bezettingsgraad van 
de dag. We kiezen daarom dit moment als maatgevend om de restcapaciteit te bepalen. 
 

 
Tabel 2.1 Overzicht bezettingsgraden van de tellingen Jan de Priesterstraat, 2020 (Meetel-data)  
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Restcapaciteit 
De restcapaciteit is het aantal parkeerplaatsen dat op het piekmoment nog vrij is en dat gebruikt kan 
worden door de school. Omdat bekend is dat automobilisten bij een totale bezetting van 85% of meer het 
gevoel hebben dat het “vol” is (ook aansluitend op parkeernormennota), is in de tabel een onderscheid te 
zien van restcapaciteit 100% en restcapaciteit 85%. De restcapaciteit tot 85% bezetting (meest rechtse 
kolom, tabel 2.1) rekenen we tot de overcapaciteit die gebruikt kan worden voor de uitbreiding van de 
school. Merk wel op dat het eventuele gebruik maken van deze restcapaciteit nadelige gevolgen kan 
hebben voor de realisatie van andere toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. 
 
De restcapaciteit is per straat berekend. In de omgeving van de Jan de Priesterstraat is een totale 
restcapaciteit van 4 parkeerplaatsen op het maatgevende moment (08.00 uur, zie tabellen 2.1 en 2.2). 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bezettingsgraden gedurende de dag sterk verschillen: Zo kent 
het noordelijke gedeelte van de Cornelis van Perestraat (A6) bezettingsgraden die niet boven de 77% 
uitkomen (gemiddeld ca. 60%), maar is de bezettingsgraad van het zuidelijke gedeelte van de Cornelis van 
Perestraat (A5) om 08.00 uur 100%. Met name de parkeerkoffer aan de Jan van Priesterstraat (A4) staat 
relatief veel vol, evenals de Kanaalstraat (A7).  
 
Op het maatgevende moment (08.00 uur) is de bezetting hoog rondom de school (Jan van Priesterstraat 
(A3, A4) en het zuidelijke deel van Cornelis van Perestraat (A5)). Ook wat verder van de school af 
(Kanaalstraat, A7; Braamstraat, A8) is de bezetting dan hoog. Merk op dat het bezettingspercentage op 
het zuidelijke deel van Cornelis van Perestraat (A5) 100% is, alle parkeerplekken zijn hier bezet. De 
restcapaciteit bevindt zich op de Jan van Priesterstraat/Dijksstraat (A1), Van Steveninckstraat (A2), het 
noordelijke deel van de Cornelis van Perestraat (A6) en de Braamstraat (A8).  
 

 
Tabel 2.2 Resultaat maatgevend moment Jan de Priesterstraat, 2020 (Meetel-data) 
 
 

2.2.1 Geraamde restcapaciteit 
In de vorige stap is de restcapaciteit bepaald op basis van de Meetel data (2020). Echter, deze data bevat 
metingen op het hele uur. In de eerdere parkeeronderzoeken zien we dat de parkeerdruk binnen het uur 
ook sterk kan verschillen, waarbij de piek zich bevindt net voor de begin/ eindtijd van de school. In tabel 
2.3 zien we dat de telling in 2017 van 08.00 uur een bezetting oplevert van 62 bezette plekken, en om 
08.15 uur 69 plekken. De meting in 2020 geeft enkel de parkeerdruk om 08.00 uur. Om hiervoor te 
corrigeren adviseren we uit te gaan van een geraamde restcapaciteit op het drukste kwartier, waarbij er 7 
plekken extra bezet zijn.  
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Wanneer we deze 7 plekken corrigeren op de restcapaciteit van 4 parkeerplaatsen op het maatgevende 
moment (08.00uur), komen we op een geraamde restcapaciteit van 0 plekken op het drukste kwartier. Dat 
betekent dat er tijdens het drukste moment geen parkeerplekken vrij zijn.  
 

 
 
Tabel 2.3 Overzicht bezetting ochtend Jan de Priesterstraat, 2017  
 

 
2.3 Restcapaciteit Van Visvlietstraat – Parelburcht, 2020 
In het deelgebied rond de Van Visvlietstraat zien we een totale bezettingsgraad in de ochtendmeting van 
50-56% (zie tabel 2.4). De bezettingsgraad rond 08.00 (56%) ligt net wat hoger dan de bezettingsgraad om 
09.00u (50%). In de middag zien we een bezettingsgraad van 46-67%. De bezettingsgraad rond 14.00 uur 
en 16.00 uur is daarmee wat hoger dan die van de ochtendmetingen. De Parelburcht maakt gebruik van 
een continurooster, waarbij op donderdagen van 08.30-14.30 les wordt gegeven. De meting van 14.00u 
ligt enerzijds dicht bij de begin- of eindtijd van de Tweemaster-Kameleon en heeft anderzijds een hoge 
bezettingsgraad (enkel de 16.00u meting heeft een hogere bezettingsgraad, maar die ligt buiten de 
schooltijden). We kiezen daarom dit moment als maatgevend om de restcapaciteit te bepalen.  
 

 
Tabel 2.4 Overzicht bezettingsgraden van de verschillende tellingen Van Visvlietstraat, 2020 (Meetel-
data) 
 
Restcapaciteit 
De restcapaciteit is het aantal parkeerplaatsen dat op het piekmoment nog vrij is en dat gebruikt kan 
worden door de school. Omdat bekend is dat automobilisten bij een totale bezetting van 85% of meer het 
gevoel hebben dat het “vol” is, is in de tabel een onderscheid te zien van restcapaciteit 100% en 
restcapaciteit 85%. De restcapaciteit tot 85% bezetting (meest rechtse kolom, tabel 2.3) rekenen we tot de 
overcapaciteit die gebruikt kan worden voor de uitbreiding van de school. Merk wel op dat het eventuele 
gebruik maken van deze restcapaciteit nadelige gevolgen kan hebben voor de realisatie van andere 
toekomstige ontwikkelingen in dit gebied. 
 
De restcapaciteit is per straat berekend. In de omgeving van de Van Visvlietstraat is een totale 
restcapaciteit van 22 parkeerplaatsen op het maatgevende moment (zie tabellen 2.4 en 2.5). De 
bezettingsgraden verschillen gedurende de dag: Rond 15.00 uur is circa de helft van parkeerplaatsen 
in gebruik. Rond 16.00 uur is dat 67%. Ook is er op bepaalde momenten een piek te zien; Rond 14.00 
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uur zijn veel parkeerplekken in de straat van de school in gebruik (94%, Van Visvlietstraat, B5). Rond 
16.00 uur is er een piek is er een piek iets verderop in deze straat (91%, Van Visvlietstraat, B3). De 
bezettingsgraad komt in deze metingen niet boven de 95% uit.  
 
Op het maatgevende moment (14.00 uur) is de bezetting hoog in Van Visvlietstraat (B5) en de 
Kanaalstraat (B1, B2). Op de andere straten is de bezettingsgraad fors lager (42-73%). De 
restcapaciteit bevindt zich in beperkte mate op de Van Visvlietstraat (B3, B4), en in veel sterkere 
mate op de Buteuxstraat (B6, B7).  
 

 
Tabel 2.5 Resultaat maatgevend moment Van Visvlietstraat, 2020 (Meetel-data) 
 

2.3.1 Geraamde restcapaciteit 
In de vorige stap is de restcapaciteit bepaald op basis van de Meetel data (2020). Echter, deze data bevat 
metingen op het hele uur. In het parkeeronderzoek van 2017 zien we dat de parkeerdruk binnen het uur 
ook sterk kan verschillen, waarbij de piek zich bevindt net voor de begin/ eindtijd van de school. In tabel 
2.6 zien we dat de telling in 2018 van 15.00 uur een bezetting oplevert van 65 bezette plekken, en om 
15.15 uur 74 plekken. Om hiervoor te corrigeren adviseren we uit te gaan van een geraamde restcapaciteit 
op het drukste kwartier, waarbij er 9 plekken extra bezet zijn.  
 
Wanneer we deze 9 plekken corrigeren op de restcapaciteit van 22 parkeerplaatsen op het maatgevende 
moment (14.00uur), komen op een geraamde restcapaciteit van op 13 plekken op het drukste kwartier.  
 

 
Tabel 2.6 Overzicht bezetting Van Visvlietstraat – Parelburcht, 2018 
 
 

2.4 Restcapaciteit Braamstraat Gymzaal  
Op donderdag 14 en zaterdag 16 april 2016 is er een parkeeronderzoek uitgevoerd voor heel Souburg. 
Daarbij is voor de Braamstraat een parkeerdruk en –motiefmeting geweest. De Braamstraat en de 
parkeerkoffer aan de Braamstraat zijn in deze telling als 1 sectie opgenomen (30 parkeerplaatsen). Ook in 
het parkeeronderzoek van donderdag 28 september 2017 is zowel de straat als parkeerkoffer 
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meegenomen. In 2020 is de Braamstraat ook meegenomen in het parkeeronderzoek, maar daarbij is de 
parkeerkoffer buiten beschouwing gelaten. Ook is in deze laatste metingen (2017 en 2020) gemeten 
buiten het maatgevende moment. We kiezen er daarom voor uit te gaan van de meting uit 2016.  
 
Bevindingen parkeerdruk 
Op donderdag 14 april 2016 is er tijdens alle vijf de telmomenten slechts op 1 moment een vrije ruimte 
van 2 parkeerplaatsen (tussen 06.00-08.00 uur). Op zaterdag zijn er tussen 10.00-12.00 en 16.00-18.00 
uur 5 plaatsen beschikbaar en tussen 19.00 en 21.00 uur 1 plaats.  
 
Tijdens de tellingen zijn de parkeerplaatsen continue voor minimaal 85% bezet en er is dus geen enkele 
restcapaciteit aanwezig. Ook tijdens het parkeeronderzoek op donderdag 28 september 2017 is hetzelfde 
beeld te zien. De parkeerkoffer en de Braamstraat (A8) zijn druk bezet (tijdens alle telmomenten minimaal 
85%) en er is geen restcapaciteit aanwezig. In 2020 is de bezettingsgraad voor wat betreft de Braamstraat 
(exclusief parkeerkoffer) lager: 52-81%, waarbij de piek om 08.00 uur ’s ochtends ligt, maar de 
meetmomenten liggen buiten het maatgevende moment (19.00uur). Kanttekening hierbij is wel dat het 
gebruikte parkeeronderzoek relatief gedateerd is. Mogelijkerwijs valt de resterende restcapaciteit in de 
huidige situatie positiever uit. 

 

  

Conclusie Restcapaciteit  
Op basis van parkeeronderzoek is de geraamde restcapaciteit op het maatgevende moment bepaald.  
 

- Bij de Parelburcht is de geraamde restcapaciteit 13 parkeerplekken.  
- Bij de Tweemaster-Kameleon is de geraamde restcapaciteit 0 parkeerplekken. 
- Ook bij de gymzaal Braamstraat is de geraamde restcapaciteit 0 parkeerplekken. 

 
Bij de Parelburcht is er in theorie dus ruimte aanwezig om de parkeervraag op te vangen. Voor de 
Tweemaster-Kameleon en de gymzaal Braamstraat geldt dat niet. Merk op dat het hierbij gaat om het 
maatgevende moment: Gedurende de dag wisselt de bezetting sterk en zijn er ook veel momenten 
waarop er wel voldoende restcapaciteit aanwezig is.  
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3 Verkeerskundige gevolgen  
Voor het beoordelen van de verkeersafwikkeling als gevolg van de ontwikkeling van de scholen is de 
verkeersgeneratie inzichtelijk gemaakt voor het halen en brengen van de kinderen en het personeel van de 
scholen.  
 

3.1 Verkeersgeneratie  
3.1.1 Generatie scholen - Halen en brengen kinderen 
Voor het halen en brengen van kinderen voor het basisonderwijs zijn geen kencijfers beschikbaar bij het 
CROW. Om toch inzicht te krijgen in de verkeersaantrekkende werking van het halen en brengen, is de 
verkeersgeneratie bepaald aan de hand van het aantal benodigde parkeerplaatsen. Uitgaande van 2 
verplaatsingen per parkeerplaats (heen en terug), een turn-over van 2 voor de onderbouw en 4 voor de 
bovenbouw en Peuterspeelzaal/ BSO (komt overeen met de reductiefactor parkeerduur) bedraagt de 
verkeersgeneratie in de toekomstige situatie per school circa 170-180 motorvoertuigen tijdens de 
ochtendspits (zie tabel 3.1). 
 
Omdat er sprake is van een continurooster zal er geen verkeersgeneratie zijn rond lunchtijd. De 
verkeersgeneratie ten behoeve van het halen en brengen van de kinderen voor een etmaal is circa 350 
motorvoertuigen per school, zie tabel 3.1. 
 
Voor het personeel van het basisonderwijs zijn ook geen kencijfers bekend bij CROW voor de 
verkeersgeneratie. Ook deze verkeersgeneratie is aan de hand van de parkeerbehoefte bepaald. Uitgaande 
van 2 verplaatsingen per parkeerplaats (heen en terug), een turn-over van 1 (parkeerplaats is de gehele 
dag bezet door 1 personeelslid) bedraagt de verkeersgeneratie voor een etmaal afgerond respectievelijk 
18 en 21 motorvoertuigen.  
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Tabel 3.1 Verkeersgeneratie scholen 
 
In hoofdstuk 2 constateerden we al dat de tellingen laten zien dat de geraamde parkeerbehoefte bij de 
scholen hoger is dan de werkelijk getelde behoefte. De inschatting van de verkeersgeneratie zal in praktijk 
daarmee eerder aan lager dan hoger uitvallen. Vooral bij de Parelburcht is de gemeten parkeervraag lager 
dan de raming. Voor de Jan de Priesterstraat (Tweemaster-Kameleon) geldt dat de geobserveerde 
parkeervraag gelijk staat aan of licht lager is dan de parkeernorm.  
 
Uit bovenstaande berekening blijkt dat de scholen in de nieuwe situatie circa 350 mvt/etmaal/school aan 
verkeer genereert. Bij de Parelburcht is dat een toename van circa 110 mvt/etm, bij de Tweemaster-
Kameleon is dat circa 140 mvt/etm.  
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3.1.2 Generatie gymzaal Braamstraat  
Voor de gymzaal aan de Braamstraat is aangesloten bij de kencijfers uit CROW-publicatie 381 – 
Toekomstbestendig parkeren (2018). Deze publicatie geeft kencijfers voor de verkeersgeneratie per 
functie, gebaseerd op de stedelijkheidsgraad en de stedelijke zone (o.a. centrum, schil of buitengebied). 
We berekenen de toename aan verkeersgeneratie door de generatie van de nieuwe ontwikkeling (functie 
‘sportzaal’ sluit het meest aan) te verminderen met de bestaande functie (dorps- buurtcentrum, zie ook 
paragraaf 1.4).  
 
In de bijlage van het parapubestemmingsplan parkeernormering worden zowel de stedelijkheid als 
stedelijke zone gegeven. De nieuw te realiseren gymzaal aan de Braamstraat bevindt zich in gebied 2 
(Vlissingen en Oost-Souburg Schilgebied), waar een stedelijkheidsgraad van ‘sterk stedelijk’ voor wordt 
gegeven en als stedelijke zone ‘schil’.  
 
Verkeersgeneratie bestaande gebouw Braamstraat 
Voor een dorp- buurtcentrum in een gebied met kenmerken ‘sterk stedelijk’ en ‘schil centrum’ geeft CROW 
als range 32,7 (min) – 63,9 (max) mvt per 100 m2 bvo. Wanneer we het gemiddelde hiervan nemen 
verkrijgen we een waarde van 48,3. Vermenigvuldigen we dit met een bvo van 442 m2, komt er een waarde 
uit naar voren van 213 motorvoertuigen. Vanuit de gemeente is aangegeven dat het verenigingsgebouw 
extensief werd gebruikt: Als we van de minimale waarde uitgaan komt de toename op 145 voertuigen.  
 

 
Tabel 3.2 Verkeersgeneratie bestaande gebouw 
 
Verkeersgeneratie nieuw te realiseren gymzaal  
Voor een sportzaal in een gebied met kenmerken ‘sterk stedelijk’ en ‘schil centrum’ geeft CROW als range 
7,5 (min) – 9,8 (max) mvt per 100 m2 bvo. Wanneer we het gemiddelde hiervan nemen verkrijgen we een 
waarde van 8,7. Vermenigvuldigen we dit met een bvo van 919 m2, komt er een waarde uit naar voren van 
80 voertuigen.  
 

 
Tabel 3.3 Verkeersgeneratie gymzaal 
 
Toename verkeersgeneratie  
Wanneer we de generatie van de nieuwe ontwikkeling (functie: ‘sportzaal’) verminderen met de 
bestaande functie (‘dorps- buurtcentrum’), zien we dat de nieuwe ontwikkeling een afname van 65 
voertuigen per etmaal met zich meebrengt. Belangrijke kanttekening is wel dat dit een theoretische 
benadering is, gebaseerd op kengetallen, waarbij met name de functie-indeling (‘buurt- en dorpscentrum’) 
sterk bepalend is voor de verkeersgeneratie. Er zijn geen metingen gedaan en er is niet meer te 
achterhalen hoe groot de verkeersgeneratie in praktijk was. Of er inderdaad sprake zal zijn van een 
afname, is daarmee ook niet te achterhalen. Geredeneerd vanuit deze kencijfers (dorps- buurtcentrum), 
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waarbij uitgegaan wordt van een conservatieve schatting (minimale kengetal), lijkt de conclusie 
gerechtvaardigd dat – ondanks het grotere gebouw - de verkeersgeneratie niet zal toenemen.  
 

3.2 Verkeersafwikkeling 
Om na te gaan of de verkeersgeneratie ten behoeve van de scholen goed kan worden afgewikkeld is 
onderzoek gedaan naar de verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerde verkeer.  
 
Om de verkeersafwikkeling op etmaalniveau te beoordelen is aangesloten bij de uitgangspunten voor de 
wegcategorisering zoals de gemeente Vlissingen die vastgelegd heeft in het GVVP, zie tabel 3.3. 
 

Kenmerk Gebiedsontsluitingswegen 
(GOW) 

Erftoegangswegen  
(ETW) 

Doorgaand verkeer Toegestaan Ongewenst 
Voetgangersoversteekplaatsen Geregelde oversteek of 

gefaseerde oversteek met 
attentie 

Geen specifieke 
voorzieningen* 

Kruising met ETW GOW voorrang op ETW Gelijkwaardigheid 
Intensiteit auto > + 6.000 mvt/etm < + 6.000 mvt/etm 
Vrachtverkeer Mogelijk Ongewenst 
Openbaar vervoer Toegestaan Bij voorkeur niet 
Snelheidsremmende maatregelen Weinig fysieke maatregelen Fysieke maatregelen 
Verharding Asfalt Bestrating 
Positie fiets Fietspaden/Fietsstroken Gemengd met 

gemotoriseerd verkeer 
* Uitgezonderd erftoegangswegen nabij een bovenwijkse voorziening 
Tabel 3.3 Uitgangspunten wegencategorisering Vlissingen (GVVP Vlissingen, 2012) 
 
Uit de berekening van de verkeersgeneratie blijkt dat de ontwikkelingen circa 350 mvt/etmaal/school 
genereren en 114 mvt/etmaal voor de gymzaal. Omdat de scholen nu ook al verkeer genereren, kijken we 
voor de afwikkeling naar de toename. De toename van het autoverkeer is ongeveer 110 (De Parelburcht, 
Van Visvlietstraat) en 135 auto’s (Tweemaster-Kameleon, Jan de Priesterstraat)(zie tabel 3.9). Het extra 
verkeer zal zich verdelen over het omliggende weggennet. Omdat vrijwel alle wegen in de omgeving 
eenrichtingswegen zijn, zal de intensiteit per weg maximaal met circa 70 mvt/etmaal (135/2) toenemen.  
 
In een eerder stadium zijn de toekomstige verkeersintensiteiten (afkomstig van het verkeersmodel 
Walcheren) aangeleverd door de gemeente Vlissingen. Het verkeersmodel geeft verkeersprognoses voor 
een etmaal in 2030, waaruit er over de wegen in de directe omgeving weinig verkeer rijdt (enkele 
honderden). Met een toename van max 70 mvt/etmaal over de eenrichtingswegen worden er geen 
problemen verwacht met betrekking tot de doorstroming en afwikkeling van het verkeer. 
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3.3 Mogelijkheden voor alternatieve verkeerscirculatie   
 
Er is in een eerder stadium onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor het omdraaien van rijrichtingen.  
Ook zijn toen de voor- en nadelen van het wijzigen van rijrichtingen ten gunste van de doorstroming van 
het verkeer in kaart gebracht. Die worden hieronder kort toegelicht. 
 
De Parelburcht: omdraaien rijrichting voor een deel van de Buteuxstraat  
In de huidige situatie kan het verkeer dat door de van Visvlietstraat rijdt alleen de wijk verlaten via de 
Buteuxstraat richting de Hudsonstraat. Als alternatief voor de verkeerafwikkeling in dit gedeelte van de 
wijk is de optie bekeken waarbij de rijrichting van het gedeelte van de Buteuxstraat tussen de 
Vlissingsestraat en van Visvlietstraat omgedraaid wordt.  
 
Het omdraaien van de rijrichting voor (een deel van) de Buteuxstraat heeft gevolgen voor verkeersstromen 
elders in de wijk. De Parelburcht profiteert op het moment van de verkeerscirculatie in de wijk, doordat 
zowel de Buteuxstraat als de Kanaalstraat bij het halen en brengen volledig worden gebruikt voor het 
afzetten en ophalen van schoolgaande kinderen. Het verkeer hoeft hierdoor in mindere mate gebruik te 
maken van de Van Visvlietstraat. Aanpassingen van de rijrichting in de Buteuxstraat leidt tot een toename 
van de verkeersdruk in de Van Visvlietstraat en zorgt ervoor dat de parkeercapaciteit in de Buteuxstraat 
niet meer optimaal benut wordt.  
 
Het omdraaien van de rijrichting heeft effect op de bereikbaarheid van de school vanaf de Zuidkant, A58 – 
Vlissingsestraat. Het verkeer uit zuidelijke richting moet dan verder door de wijk rijden om de kinderen af 
te kunnen zetten.  
 
Voordeel hiervan is dat dit mogelijk ontmoedigt om vanuit zuidelijke richting met de auto naar de school te 
komen. Het biedt dan ruimte om het verkeer zo te sturen dat er meer routes voor langzaam verkeer vrij 
zijn van auto’s. Aan de andere kant ontlokt dit ook omrijdgedrag, met tot gevolg dat elders in de wijk meer 
auto’s gaan rijden. Bijvoorbeeld over de Bermweg en Kanaalstraat. 
 
Tweemaster-Kameleon: rijrichting van de Cornelis van Perestraat wijzigen naar Noord-Zuid.  
In een eerder advies werd gesteld: ‘stimuleer het ‘rondje’ Perestraat-Priesterstraat-Van Steveninckstraat’. 
Het omdraaien van de rijrichting voor de C. de Perestraat zorgt mogelijk voor minder verkeer in de wijk. 

Conclusie Verkeersafwikkeling 
Voor het beoordelen van de verkeersafwikkeling als gevolg van de ontwikkeling van de scholen is de 
verkeersgeneratie inzichtelijk gemaakt voor het halen en brengen van de kinderen en voor het 
personeel. Hieruit blijkt dat door de ontwikkeling tijdens de ochtendspits circa 130-190 motorvoertuigen 
per school worden gegenereerd en over een etmaal gezien circa 350 mvt/school. Per etmaal is dit een 
toename ten opzichte van de huidige situatie van 110-135 mvt. Vanwege de vele eenrichtingswegen 
komt dit neer op een toename van maximaal 70 mvt per erftoegangsweg.   
 
Geconcludeerd wordt dat de verkeersafwikkeling de ontwikkeling van de scholen niet in de weg staat. 
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Het behoud van de huidige rijrichting biedt daarentegen voordelen voor de verkeerscirculatie. Halend en 
brengend verkeer beschikken over meerdere keuzes bij het verlaten van de school. In de huidige situatie 
kan zowel gebruikgemaakt worden van het ‘rondje’ Perestraat-Priesterstraat-Steveninckstraat als de 
doorsteek Bermweg-Zeewijksingel-Perestraat-Kanaalstraat. Hierdoor verspreidt het verkeer zich. Bij het 
draaien van de rijrichting in de Perestraat, komt er meer druk op de kruising Bermweg/Kanaalstraat, waar 
al de meeste ongevallen plaatsvinden. Vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid op die plek, is dit 
onwenselijk. 
 
Bij behoud van de huidige rijrichtingen is het mogelijk om alle parkeerplaatsen rondom de school goed te 
bereiken. Bij een wijziging van de rijrichting gaat mogelijk een aantal kostbare parkeerplaatsen verloren, 
zoals in de Kanaalstraat. Verandering van de rijrichting zorgt er niet per definitie voor dat het verkeer 
minder of geen gebruik meer gaat maken van de Van Steveninckstraat. De route vanaf Zeewijksingel blijft 
ook dan nog veel gebruikt (door zuidoosthoek) en conflicteert met langzaam verkeer, wat problemen voor 
de verkeersveiligheid op kan leveren. 
 
Omdraaien rijrichting ‘rondje’ C. de Perestraat, Jan de Priesterstraat en van Steveninckstraat 
Als alternatief voor de verkeerscirculatie nabij de Tweemaster-Kameleon is er ook gekeken naar het 
omdraaien van de Steveninckstraat, een gedeelte van de Jan de Priesterstraat en een gedeelte van C. de 
Perestraat. In vergelijking tot de huidige situatie betekent dit vooral dat de verkeersdruk in de van 
Steveninckstraat en Zeewijksingel toeneemt. Voordeel is dat er minder kruisend verkeer komt ter hoogte 
van de kruising Zeewijksingel-C. de Perestraat.  
 
Jan de Priesterstraat inrichten als woonerf 
Het inrichten van een deel van de Jan de Priesterstraat als woonerf (stapvoets rijden, ingericht voor 
kinderen, voetgangers en fietsers) of zelfs afsluiten voor gemotoriseerd verkeer zorgt ervoor dat er een 
rustig gebied ontstaat recht voor de school. Dit komt ten gunste van de verkeersveiligheid voor de school. 
Echter, de parkeer- en verkeersdruk verplaatst hierdoor naar Perestraat en Steveninckstraat. Het 
conflictgebied tussen auto’s en fietsers bevindt zich net naast de autovrije zone, waar extra 
veiligheidsproblemen kunnen ontstaan.  

 
Fig. 3.1: Verkeerscirculatie met woonerf Jan de Priesterstaat en omdraaien rijrichting C. van Perestraat    
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Rijbaan Braamstraat 
Op dit moment is de Braamstraat een éénrichtingsweg. De parkeerkoffer is bereikbaar vanaf het noorden, 
via de Kanaalstraat. Om de parkeerkoffer te verlaten moet men via de Braamstraat richting het zuiden 
rijden. Omdat dit als lastig wordt ervaren, wordt er nu al tegen het verkeer in gereden richting de 
Kanaalstraat. De rijbaan is op dit gedeelte 4.67 meter breed, waar het CROW adviseert uit te gaan van 2.40 
meter benodigde ruimte voor een rijdende auto. Dat is daarmee dus voldoende voor het huidige regime 
(voor éénrichting auto, tweerichtingen fiets is minimaal 3.85 meter nodig), maar zou net niet voldoen voor 
tweerichtingen (4.80m). Tegelijkertijd is de intensiteit op dit weggedeelte laag (in zuid-noord richting 
voornamelijk de parkeerders in de parkeerkoffer), waardoor het geen onrealistische keuze is hier 
onderbouwd van af te wijken. Om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken zijn wel de volgende acties 
noodzakelijk: 
 

• Het nemen van een verkeersbesluit inclusief het opstellen van een bebordingsplan. 
• Het verwijderen van de parkeerplaats tegenover Braamstraat nummer 4. 

 
Hierbij geldt dat dit voordelen oplevert voor de verkeerscirculatie in de wijk (die neemt af) en het 
gebruiksgemak van de parkeerkoffer (uitrijden in twee richtingen). Tegelijkertijd levert dit ook nadelige 
effecten op: Er verdwijnt een parkeerplek en door de weg slechts deels twee-richtingen te maken neemt 
de onduidelijkheid toe. Op dit moment zien wij, als onderdeel van deze ontwikkeling, niet voldoende 
noodzaak in te grijpen op deze éénrichtingsweg, maar adviseren dit scenario wel mee te nemen in 
toekomstige herinrichtingen of als onderdeel van herzieningen van de verkeerscirculatie.  

 
 

  

Conclusie alternatieve verkeerscirculatie 
Er zijn meerdere varianten mogelijk om de verkeerscirculatie te wijzigen. Het omdraaien van de 
rijrichtingen, zowel in de Buteuxstraat (Parelburcht) als de C. van Perestraat (Tweemaster-Kameleon), 
en het inrichten van de Jan de Priesterstraat als woonerf of af te sluiten van gemotoriseerd verkeer 
levert daarbij mogelijk voordelen op voor de betreffende straten. Tegelijkertijd brengen deze varianten 
nadelige gevolgen met zich mee voor de verkeersafwikkeling elders in de wijk alsmede negatieve 
effecten op de verkeersveiligheid, waarbij de voordelen niet op lijken te wegen tegen de nadelen. Er is 
daarmee niet voldoende aanleiding om te adviseren in te grijpen op de rijrichtingen.  
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4 Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk volgt een herhaling van de conclusies per hoofdstuk, alsmede aanbevelingen voor de 
uitvoering van de plannen.  

 

Conclusie Parkeervraag  
Op basis van het paraplubestemmingsplan parkeernormeringen is de parkeervraag berekend. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt naar langparkeren en kiss-and-ride. Voor kiss-and-ride wordt in lijn met de 
bevindingen uit het parkeeronderzoek uitgegaan van 30% halen en brengen voor bovenbouw en 
onderbouw. Daarmee is de totale berekende toename van het aantal parkeerplekken dat gepaard gaat 
met deze ontwikkeling, op basis van de parkeernormen, voor: 

- Parelburcht: 12 parkeerplekken 
- Tweemaster-Kameleon: 15 parkeerplekken  
- Gymzaal aan de Braamstraat: 4 parkeerplaatsen. 

 
Conclusie Restcapaciteit  
Op basis van parkeeronderzoek is de geraamde restcapaciteit op het maatgevende moment bepaald:   

- Bij de Parelburcht is de geraamde restcapaciteit 13 parkeerplekken.  
- Bij de Tweemaster-Kameleon is de geraamde restcapaciteit 0 parkeerplekken. 
- Ook bij de gymzaal Braamstraat is de geraamde restcapaciteit 0 parkeerplekken. 

Bij de Parelburcht is er in theorie dus ruimte aanwezig om de parkeervraag op te vangen. Voor de 
Tweemaster-Kameleon en de gymzaal Braamstraat geldt dat niet. Merk op dat het hierbij gaat om het 
maatgevende moment: Gedurende de dag wisselt de bezetting sterk en zijn er ook veel momenten 
waarop er wel voldoende restcapaciteit aanwezig is.  
 
Conclusie Verkeersafwikkeling 
Voor het beoordelen van de verkeersafwikkeling als gevolg van de ontwikkeling van de scholen is de 
verkeersgeneratie inzichtelijk gemaakt voor het halen en brengen van de kinderen en voor het 
personeel. Hieruit blijkt dat door de ontwikkeling tijdens de ochtendspits circa 130-190 motorvoertuigen 
per school worden gegenereerd en over een etmaal gezien circa 350 mvt/school. Per etmaal is dit een 
toename ten opzichte van de huidige situatie van 110-135 mvt. Vanwege de vele eenrichtingswegen 
komt dit neer op een toename van maximaal 70 mvt per erftoegangsweg. Geconcludeerd wordt dat de 
verkeersafwikkeling de ontwikkeling van de scholen niet in de weg staat. 
 
Conclusie alternatieve verkeerscirculatie 
Er zijn meerdere varianten mogelijk om de verkeerscirculatie te wijzigen. Het omdraaien van de 
rijrichtingen, zowel in de Buteuxstraat (Parelburcht) als de C. van Perestraat (Tweemaster-Kameleon), 
en het inrichten van de Jan de Priesterstraat als woonerf levert daarbij mogelijk voordelen op voor de 
betreffende straten. Tegelijkertijd brengen deze varianten nadelige gevolgen met zich mee voor de 
verkeersafwikkeling elders in de wijk alsmede negatieve effecten op de verkeersveiligheid, waarbij de 
voordelen niet op lijken te wegen tegen de nadelen. Er is daarmee niet voldoende aanleiding om te 
adviseren in te grijpen op de rijrichtingen.  
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Initiatieven schoolstraten en speelplein in plaats van Kiss and Ride 
De afgelopen tijd zijn er in het land meerdere initiatieven uitgerold rondom scholen, vaak gericht op het 
verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Initiatieven als schoolstraten in Den Haag en 
Utrecht, waarbij gemotoriseerd verkeer tijdens het halen en brengen worden geweerd, of een initiatief in 
Ede waar er een groter speelplein is gerealiseerd in plaats van een Kiss&Ride, kunnen een grote bijdrage 
leveren aan de verkeersveiligheid, maar ook aan een goede verdeling van ruimte en een toename aan 
leefbaarheid en kwaliteit van de ruimtelijke omgeving voor schoolkinderen, ouders en omwonenden. Het is 
aan te bevelen te onderzoeken of dergelijke initiatieven ook rond deze twee scholen in meer of mindere 
mate toegepast kunnen worden.   
 
Dubbelgebruik 
Doordat de maatgevende parkeerbehoefte slechts optreedt tijdens het begin en einde van de schooldag is 
het mogelijk om de parkeerplaatsen die voor het halen en brengen nodig zijn buiten de piekmomenten 
voor andere doeleinden aan te wenden. Zo is het mogelijk om tijdens schooltijden de parkeerplaatsen 
voor het halen en brengen af te sluiten van de openbare weg en te gebruiken als schoolplein. Op deze 
wijze wordt ruimte slim gebruikt en wordt voorkomen dat een grote parkeervoorziening wordt gerealiseerd 
die buiten begin- en eindtijd van de school nauwelijks gebruikt wordt. 
 
Kiss and Ride 
Voor de ouders die niet met hun kind mee naar binnen gaan is een goede K&R een prettige en snelle 
oplossing om hun kind veilig en dichtbij school af te zetten. Vanuit hier hebben zij zicht op hun kind tot 
aan school. Het is van belang dat deze plaatsen goed toegankelijk zijn en aan de kant van de school 
liggen, zodat het kind niet meer over hoeft te steken. Een voordeel van deze plaatsen is dat de doorlooptijd 
kort is waardoor deze vele malen gebruikt kan worden. Voldoende K&R plaatsen voorkomen dat mensen 
midden op de weg stil gaan staan. Dit is onveilig omdat de openslaande deuren een gevaar vormen voor 
voorbijgaand fietsverkeer.  
 
De Kiss & Ride is niet bedoeld om te gebruiken als reguliere parkeerplaats. Om dit te voorkomen dient er 
richting de gebruikers helder gecommuniceerd te worden over het functioneren van de Kiss & Ride 
voorziening. Een middel hiervoor is duidelijke bebording bij de Kiss & Ride waaruit blijkt hoe de Kiss & Ride 
gebruikt mag worden. Een andere mogelijkheid bestaat uit betere handhaving (door personeel of ouders); 
al blijkt dit in de praktijk vaak lastig. Het voorkomen van de situatie door betere voorlichting is dan ook 
wenselijker. Merk wel ook op dat hier nog een verschil bestaat tussen het halen en brengen: Bij het 
ophalen van kinderen zullen ouders eerder geneigd zijn te parkeren in de omgeving. Feitelijk is dat 
daarmee de meest ongunstige (en dan ook gelijk maatgevende situatie).  
 
Scheiden van verkeerstromen 
In een veilige schoolomgeving is het van belang om de verkeersstromen zo veel mogelijk te scheiden. Met 
name het scheiden van het langzame verkeer en het autoverkeer is van groot belang. Kruisende 
bewegingen van auto’s en voetgangers en van auto’s en fietsers moeten zoveel als mogelijk voorkomen 
worden. Dit kan door een strategische locatie voor fietsenstallingen aan te wijzen in combinatie met het 
sturen van het autoverkeer door bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer en/of de positionering van de Kiss and 
Ride (met name zinvol tijdens het brengen ‘s ochtends) en parkeerplaatsen.  
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Verkeersstromen kunnen onder andere vroeg gescheiden worden door het fietsverkeer zo vroeg mogelijk 
van de rijbanen naar het eigen terrein te halen. Het fietsverkeer kan dan op eigen terrein naar de 
fietsenstalling geleid worden. 
 
Voor de Van Visvlietstraat betekent dat de twee toegangspoorten tot het schoolterrein bij voorkeur 
behouden blijven en dat de fietsers zoveel mogelijk over het eigen schoolterrein naar de fietsenstalling(en) 
worden geleid. Zodat er ter hoogte van K&R plekken, waar veel manoeuvreerbewegingen zijn van 
gemotoriseerd verkeer, weinig fietsers zijn. 
 
Voor de Jan de Priesterstraat geldt ook dat het best gekozen kan worden voor twee ingangen van het 
schoolterrein en de fietsers zoveel mogelijk over het eigen schoolterrein naar de fietsenstalling(en) 
worden geleid. Bijvoorbeeld één aan de Cornelis van Perestraat (noordkant) en één aan de Jan de 
Priesterstraat (oostkant) in combinatie met voldoende K&R/parkeren aan de Jan de Priesterstraat. De 
aanrijdroute voor het autoverkeer; Zeewijksingel – Cornelis van Perestraat – Jan de Priesterstraat – Van 
Steveninckstraat wordt zo extra gestimuleerd. De aanrijdroute voor de fiets (Dijkstraat, Jacob Isaac 
Sanderstraat en de Cornelis van Perestraat (noord)) worden op deze manier zoveel mogelijk vrijgehouden 
van schoolgaand autoverkeer. 
 
Wij zien geen mogelijkheid om rondom de scholen het verkeer op een andere manier te scheiden, tenzij al 
het autoverkeer geweerd wordt rondom de scholen tijdens het openen en sluiten van de scholen.  
 
Fietsparkeren 
Zorg voor voldoende en kwalitatief goede fietsparkeerplaatsen rond de school. Als er niet voldoende 
plaats is om je fiets te stallen, zullen mensen niet gemotiveerd zijn om met de fiets naar school te komen. 
Beide scholen liggen midden in een woonwijk en het hele verzorgingsgebied ligt op fietsafstand van de 
school. Het faciliteren van een voldoende grote fietsenstalling waar fietsen veilig gestald kunnen worden 
is een belangrijk aandachtspunt, inclusief goede mogelijkheden om je fiets aan vast te zetten (zoals 
nietjes/ beugels). 
 
Wachtruimte 
Naast het faciliteren van voldoende fietsenstallingen is het ook van belang dat ouders die hun kind 
achterop de fiets naar school brengen ook voldoende ruimte hebben om te wachten. Vaak wordt hier niet 
aan gedacht bij het maaiveldontwerp rond een school en is het een wirwar van kinderen, ouders en fietsen 
op het smalle trottoir voor een school. Deze wachtruimte voor ouders met een fiets is maar een heel kort 
moment van de dag noodzakelijk. Bij het ontwerp kan daarom nagedacht worden over multifunctioneel 
ruimtegebruik in de vorm van een combinatie met een speelplein. 
 
Vormgeving parkeerplaatsen 
Er zijn verschillende varianten voorhanden voor wat betreft de inrichting van parkeerplaatsen, zoals haaks-
, schuin-, en langsparkeren. Parkeermanoeuvres en bijzondere verrichtingen in het algemeen vormen altijd 
een risico op gebied van verkeersveiligheid. De voorkeur gaat hierbij uit naar een weginrichting waarbij 
bestuurders niet achteruit hoeven te rijden, immers, bij het achteruit in- en uitdraaien is het zicht op andere 
verkeersdeelnemers beperkt en bestaat er grotere kans op het ontstaan van onveilige situaties. Varianten 
waarin men vooruit kan wegrijden zijn daarmee te verkiezen boven varianten waarin er achteruit moet 



 

 Parkeeranalyse en Verkeerskundige effecten - Ontwikkeling scholen Oost-Souburg 
29 

worden gestoken. Tegelijk is bij de inrichting van het parkeren wel ook winst te behalen in het realiseren 
van een goede vormgeving van de parkeervakken, met aandacht voor zaken als goed zicht, 
herkenbaarheid van parkeervakken en vergevingsgezindheid. Soms kan overdimensionering helpen in het 
vereenvoudigen van de rijtaak (minder steken, meer overzicht). Ook is er winst te behalen in het duidelijk 
maken dat er sprake is van een schoolomgeving, zodat autobestuurders direct en indirect bewust worden 
gemaakt van de omgeving waarin ze rijden zodat ze hun gedrag daarop aanpassen.  
 
Aanpassing schooltijden  
In overweging kan worden genomen om te de mogelijkheden te onderzoeken rondom het variëren van de 
schooltijden: Wanneer bijvoorbeeld de starttijden van onder- en bovenbouw een kwartier van elkaar 
verschillen brengt dit positieve effecten met zich mee voor zowel de parkeerdruk als verkeerscirculatie, de 
piek spreidt zich dan uit over langere tijd. Keerzijde hiervan is wel dat dat extra complexiteit en zorg met 
zich meebrengt voor de scholen, net zoals bezwaren voor bijvoorbeeld ouders met kinderen in zowel de 
onder- als bovenbouw. Mocht een er dergelijk onderzoek overwogen worden is het belangrijk ook 
aandacht te hebben voor deze aspecten.   
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5 Toetsing  
In voorgaande hoofdstukken is er onder meer een advies geformuleerd voor wat betreft het aantal te 
realiseren parkeerplekken, op basis van het Programma van Eisen van de scholen, het toetsingskader 
(paraplubestemmingsplan parkeernormeringen) en het parkeeronderzoek. In dit hoofdstuk worden de 
voorgestelde plannen naast dit advies gelegd.  
 

 
 

5.1 Van Visvlietstraat – Parelburcht 
 

 
 
Om te voldoen aan het paraplubestemmingsplan parkeernormeringen, moeten er met de voorgestelde 
uitbreiding van de school op de Van Visvlietstraat 12 extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Uit het 
parkeeronderzoek komt naar voren dat er in de omgeving een geraamde restcapaciteit van 13 
parkeerplekken is. Hoewel de parkeervraag daarmee in de omgeving opgelost zou kunnen worden, is het 
uitgangspunt van de parkeernormennota het realiseren van parkeren op eigen terrein.  
 

Kanttekening 
Er zijn twee belangrijke kanttekeningen bij de toetsing van de plannen. De geadviseerde parkeervraag 
is gebaseerd op het aangeleverde programma van eisen en de normen uit het 
paraplubestemmingsplan parkeernormeringen. Deze parkeervraag is daarmee een inschatting van de 
vraag en geen exacte weergave van uiteindelijke situatie. Daarnaast is de geraamde restcapaciteit 
gebaseerd op een parkeeronderzoek: Enerzijds is dit een momentopname, anderzijds kan dit soms 
afwijken van de perceptie van de parkeerdruk. Het is daarmee aannemelijk dat het voorgestelde plan 
geen extra parkeerproblemen met zich meebrengt, maar het is niet uitgesloten dat de uiteindelijke 
situatie anders kan worden ervaren.  

Advies 
In hoofdstuk 1 is de parkeervraag die samenhangt met deze ontwikkeling bepaald: Geadviseerd wordt 
uit te gaan van de volgende aantallen: 
 

- Parelburcht: 12 parkeerplekken 
- Bij de Parelburcht is de geraamde restcapaciteit in de omgeving 13 parkeerplekken 

(hoofdstuk 2).  
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Fig. 5.1 Plan IKC De Parelburcht (Van Visvlietstraat) 
 
Plannen 
In de plannen voor IKC De Parelburcht (Van Visvlietstraat) wordt uitgegaan van de realisatie van een Kiss 
and Ride voorziening, met daarbij de intentie om deze dubbel te gebruiken: Zowel Kiss and Ride als sport- 
en speelplein. Door het karakter van deze Kiss and Ride plekken kunnen deze plekken in korte tijd door 
meerdere auto’s worden gebruikt. Er worden daarbij 17 nieuwe Kiss and Ride parkeerplekken gerealiseerd.  
In de huidige situatie bevinden zich 5 Kiss and Ride plekken aan de Van Vlisvlietstraat, maar hier vindt een 
herinrichting plaats: De 5 Kiss and Ride plekken verschuiven naar het zuiden om de inrit naar het 
schoolplein mogelijk te maken, en worden ingericht als normale parkeerplaatsen. Daarbovenop worden er 
5 extra langsparkeerplekken toegevoegd in het verlengde hiervan (richting het zuiden).   
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Met de voorgestelde Kiss and Ride op het schoolplein worden er 10 parkeerplekken meer toegevoegd dan 
de gecalculeerde parkeervraag op basis van de parkeernormen. De op basis van de parkeernormen 
berekende toename van de parkeervraag door de uitbreiding wordt daarmee opgelost op eigen terrein. 
Los daarvan is er een geraamde restcapaciteit in de omgeving van 13 parkeerplekken (zie hoofdstuk 2). 
 
Wel moet worden opgemerkt dat er hier dus een overschot aan parkeerplekken wordt gerealiseerd, 
waarbij er ook in de huidige situatie nog restcapaciteit aanwezig is. Vanuit onder meer de leefbaarheid, 
veiligheid en ruimte om te spelen is dat niet optimaal, en zijn er betere invullingen van de beperkt 
beschikbare ruimte te bedenken. Tegelijkertijd wordt er hiermee dus wel voldaan aan de parkeernormen 
en biedt het plan voldoende parkeergelegenheid.  
 
 

5.2 Jan de Priesterstraat – Tweemaster-Kameleon  
 

 
 
Om te voldoen aan het paraplubestemmingsplan parkeernormeringen, moeten er met de voorgestelde 
uitbreiding van de school op de Jan de Priesterstraat 15 extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Uit 
het parkeeronderzoek komt naar voren dat er in de omgeving een geraamde restcapaciteit van 0 
parkeerplekken is. De parkeervraag kan daarmee niet in de omgeving opgelost worden. Ook is het 
uitgangspunt van de parkeernormennota het realiseren van parkeren op eigen terrein.  
 

IKC de Parelburcht (Van Visvlietstraat) 
Aantal extra te realiseren parkeerplekken op basis parkeernormen 12 pp 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gepland aantal Kiss and Ride parkeerplekken schoolplein*   17 pp 
Vervangen 5 K+R plekken van Vlisvlietstraat voor langparkeren 0 pp 
Toevoeging 5 plekken van Vlisvlietstraat voor langparkeren  5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo parkeerplekken      +10 pp 

*Het gaat hier om dubbelgebruik. Dit betekent dat deze plekken slechts een gedeelte van de dag (tijdens halen en brengen) beschikbaar 

zijn, en dus niet voor lang parkeren. Uit tabel 3.7 blijkt dat de gecalculeerde Kiss and Ride-vraag in de toekomstige situatie 26 

parkeerplekken is (19 in de huidige situatie). Daarmee komen deze plekken dus ook daadwerkelijk tegemoet aan de Kiss and Ride-vraag. 

Het resterende deel van de Kiss and Ride-vraag wordt in de omgeving opgelost, net zoals in de huidige situatie het geval is. 

Advies 
In hoofdstuk 1 is de parkeervraag die samenhangt met deze ontwikkeling bepaald: Geadviseerd wordt 
uit te gaan van de volgende aantallen: 
 

- Tweemaster-Kameleon: 15 parkeerplekken  
- Bij de Tweemaster-Kameleon is de geraamde restcapaciteit in de omgeving 0 parkeerplekken  

(hoofdstuk 2).  
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Fig. 5.2 Plan IKC Tweemaster- Kameleon (Jan de Priesterstraat) 
 
 
Plannen 
In de plannen voor IKC Tweemaster- Kameleon (Jan de Priesterstraat) wordt uitgegaan van de realisatie 
van een Kiss and Ride voorziening, met daarbij de intentie om deze dubbel te gebruiken: Zowel Kiss and 
Ride als sport- en speelplein. Door het karakter van deze Kiss and Ride plekken kunnen deze plekken in 
korte tijd door meerdere auto’s worden gebruikt. Er worden daarbij 25 nieuwe Kiss and Ride 
parkeerplekken gerealiseerd. Daarnaast worden de parkeervakken aan de Cornelis van Perestraat 
heringericht. Hier wordt een inrit voor de Kiss and Ride gerealiseerd en worden de 5 bestaande 
langsparkeervakken vervangen door 8 schuinparkeervakken. Aan Jan de Priesterstraat wordt de uitrit van 
de Kiss and Ride gerealiseerd. Hier vervalt de parkeerkoffer met 5 parkeerplekken.  
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Met de voorgestelde Kiss and Ride op het schoolplein worden er 8 parkeerplekken meer toegevoegd dan 
de gecalculeerde parkeervraag op basis van de parkeernormen. De op basis van de parkeernormen 
berekende toename van de parkeervraag door de uitbreiding wordt daarmee opgelost op eigen terrein. Er 
is daarnaast geen geraamde restcapaciteit in de omgeving (zie hoofdstuk 2).  
 
Wel moet opgemerkt worden dat de typologie van de parkeerplekken wijzigt: Een deel van de 
parkeerplekken wijzigt van ‘vaste parkeerplek’ naar ‘Kiss and Ride plek’, die slechts een gedeelte van de 
dag beschikbaar zijn. Het gaat daarbij om 2 bestaande ‘vaste plekken’ die vervallen (som vervallen 
parkeerkoffer en vervanging langsparkeren door schuinparkeren). Op basis van het aantal parkeerplekken 
voldoen de plannen, maar in praktijk zou dit mogelijk kunnen leiden tot een toename van de parkeerdruk, 
immers, deze Kiss and Ride plekken zijn slechts een beperkt gedeelte van de dag beschikbaar. Anderzijds 
zijn deze Kiss and Ride plekken juist op het drukste moment van de dag beschikbaar, waardoor de 
beperkte ruimte optimaal gebruikt wordt (want dubbelgebruik). De gecalculeerde Kiss and Ride-vraag op 
basis van de parkeernormen in de toekomstige situatie is 27 parkeerplekken (zie tabel 3.7), waarbij er nu 
in 25 Kiss and Ride plekken wordt voorzien. Het is daardoor aannemelijk dat deze plekken dus ook 
daadwerkelijk tegemoetkomen aan de toekomstige Kiss and Ride-vraag (waarbij een deel van de huidige 
Kiss and Ride vraag voortaan gebruik kan maken van de K+R, in plaats van bestaande 
langparkeervakken), en de realisatie van Kiss and Ride plekken in plaats van langparkeer-plekken volstaat.  
 
Opgemerkt moet worden dat de voorgestelde Kiss and Ride voorziening uitgaat van haaksparkeren. Bij 
het achteruit in- en uitdraaien is het zicht op andere verkeersdeelnemers beperkt en bestaat er grotere 
kans op het ontstaan van onveilige situaties. Om die reden is qua veiligheid de voorgestelde inrichting niet 
optimaal, zeker omdat de Kiss and Ride zich direct voor de school bevindt. Schuinparkeren zorgt ervoor 
dat het in- uitdraaien makkelijker gaat, maar door het achteruitrijden blijft het onveilig voor het overige 
verkeer. Een veiliger oplossingen is langsparkeren (al dan niet in de vorm van K&R). Tegelijkertijd moet 
worden opgemerkt dat de praktische inpassing daarvan ook bezwaren met zich meebrengt: De 
beschikbare ruimte is nu eenmaal beperkt en alternatieve invullingen zijn in eerdere schetsen lastig 
inpasbaar gebleken.  

IKC Tweemaster- Kameleon (Jan de Priesterstraat) 
Aantal extra te realiseren parkeerplekken op basis parkeernormen 15 pp 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gepland aantal Kiss and Ride parkeerplekken schoolplein*   25 pp 
Vervallen langsparkeerplekken Cornelis van Perestraat  -5 pp 
Toevoeging schuinparkeervakken Cornelis van Perestraat  +8 pp 
Vervallen parkeerplekken parkeerkoffer Jan de Priesterstraat -5 pp  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo parkeerplekken      +8 pp 

 

* Het gaat hier om dubbelgebruik. Dit betekent dat deze plekken slechts een gedeelte van de dag (tijdens halen en brengen) beschikbaar 

zijn, en dus niet voor lang parkeren. Uit tabel 3.7 blijkt dat de gecalculeerde Kiss and Ride-vraag in de toekomstige situatie 27 

parkeerplekken is (19 in de huidige situatie). Daarmee komen deze plekken dus ook daadwerkelijk tegemoet aan de Kiss and Ride-vraag. 

Het resterende deel van de Kiss and Ride-vraag wordt in de omgeving opgelost, net zoals in de huidige situatie het geval is. 
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5.3 Gymzaal Braamstraat 
 

 
 

 
 
Fig. 5.3 Plan gymzaal Braamstraat  
 
Plannen 
In de plannen voor de gymzaal aan de Braamstraat wordt niet in parkeerplekken op eigen terrein voorzien. 
Wel wordt in de plannen de parkeerkoffer voor het gebouw (openbare ruimte) uitgebreid van 11 naar 19 
parkeerplekken.  
 

 
 

Advies 
In hoofdstuk 1 is de parkeervraag die samenhangt met deze ontwikkeling bepaald: Geadviseerd wordt 
uit te gaan van de volgende aantallen: 
 

- Gymzaal Braamstraat: 4 parkeerplekken.  
- Uit het parkeeronderzoek blijkt dat er geen restcapaciteit is op de Braamstraat.  

Gymzaal Braamstraat  
Aantal extra te realiseren parkeerplekken op basis parkeernormen 4 pp 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gepland aantal parkeerplekken op eigen terrein    0 pp 
Toevoeging parkeerplekken parkeerkoffer (openbare ruimte) 8 pp 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo parkeerplekken      +4 pp 
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De nota parkeernormen gaat uit van parkeren op eigen terrein. Daar wordt in dit plan niet in voorzien. Er is 
geen restcapaciteit in de omgeving (zie hoofdstuk 2), daarom kan het parkeren ook niet worden 
opgevangen door benutting van de bestaande parkeerruimte. De in de plannen voorgestelde aanleg van 
parkeerplekken in de openbare ruimte komen wel tegemoet aan de extra te realiseren parkeerplaatsen.  
 

5.4 Verkeersafwikkeling 
 
We volgen hierbij de conclusie die in paragraaf 3.2 is getrokken: Voor het beoordelen van de 
verkeersafwikkeling als gevolg van de ontwikkeling van de scholen is de verkeersgeneratie inzichtelijk 
gemaakt voor het halen en brengen van de kinderen en voor het personeel. Hieruit blijkt dat door de 
ontwikkeling tijdens de ochtendspits circa 130-190 motorvoertuigen per school worden gegenereerd en 
over een etmaal gezien circa 350 mvt/school. Per etmaal is dit een toename ten opzichte van de huidige 
situatie van 110-130 mvt. Vanwege de vele eenrichtingswegen komt dit neer op een toename van 
maximaal 65 mvt per erftoegangsweg. Omdat dit verkeer zich voornamelijk rond de begin- eindtijden van 
school in dit gebied begeeft komt dit neer op een toename van circa 1 auto per minuut. Geconcludeerd 
wordt dat de verkeersafwikkeling de ontwikkeling van de scholen niet in de weg staat. 
 

Conclusie toetsing plannen  
 

• Het advies voor de extra parkeerplaatsen door de uitbreiding van Burcht Rietheim/ IKC de 
Parelburcht (Van Visvlietstraat) is een toename van 12 parkeerplaatsen. De geplande Kiss and 
Ride levert 17 plekken op, daarnaast worden er 5 langparkeerplekken toegevoegd. Hierdoor 
worden er 10 parkeerplekken meer toegevoegd dan de gecalculeerde parkeervraag op basis 
van de parkeernormen. De op basis van de parkeernormen berekende toename van de parkeervraag 
door de uitbreiding wordt daarmee opgelost op eigen terrein. 

• Het advies voor de extra parkeerplaatsen door de uitbreiding van de Tweemaster- Kameleon (Jan 
de Priesterstraat) is een toename van 15 parkeerplaatsen. De geplande Kiss and Ride levert 25 
plekken op, er vervallen 10 parkeerplekken (langsparkeren Cornelis van Perestraat en 
parkeerkoffer Jan de Priesterstraat), maar er worden ook 8 schuinparkeervakken (Cornelis van 
Perestraat) toegevoegd. Hierdoor worden er in totaal 8 parkeerplekken meer toegevoegd dan 
de gecalculeerde parkeervraag op basis van de parkeernormen. De op basis van de 
parkeernormen berekende toename van de parkeervraag door de uitbreiding wordt daarmee opgelost op 
eigen terrein. 

• Voor de gymzaal aan de Braamstraat (919 m2 bvo) wordt de realisatie van een toename van 4 
parkeerplaatsen geadviseerd op basis van de parkeernormen. De berekende parkeervraag 
wordt niet opgelost op eigen terrein. Wel voorzien de plannen in uitbreiding van de 
parkeerkoffer voor het gebouw (openbare ruimte) van 11 naar 19 parkeerplekken.  

• De toename van verkeer door de uitbreiding van de scholen is relatief beperkt. De 
verkeersafwikkeling staat de ontwikkeling van de scholen niet in de weg. 
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Bijlage A 
Uitgangspunten eerdere studies (2015, 2016, 2017, 2018) 
De resultaten van het parkeeronderzoek van juni 2015 staan in de ‘Haalbaarheidsstudie optimalisatie 
bestaande schoollocaties Souburg Zuid’ van 25 november 2015. In 2017 is besloten deze telling te 
actualiseren. De eerste telling in 2015 en de actualisatie hiervan in 2017 hebben plaatsgevonden rondom 
de zomerperiode. Als aanvulling op deze tellingen is nog een extra telling uitgevoerd bij slechter weer op 
donderdag 15 februari 2018. De gedachte hierbij is dat de parkeerdruk op een dag waarvoor slecht weer is 
voorspeld, een regenachtige dag, hoger kan zijn dan op de eerdere telmomenten.  
 
De uitvoering van de parkeertelling in 2017 heeft plaatsgevonden op donderdag 28 september tussen 
08.00 en 09.00 en tussen 14.45 uur en 16.00 uur. Tijdens het onderzoek was het ongeveer 18 graden en 
regende het licht. De slechte weersomstandigheden zorgen er mogelijk voor dat de gemeten 
bezettingsgraad hoger zal zijn dan het gemiddelde. 
 
Onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied is in alle studies vrijwel gelijk, alleen in 2018 is de Hudsonstraat ook meegenomen. 
De grens is getrokken op ongeveer 200 meter loopafstand tot de school. Het totale gebied is opgedeeld in 
kleine deelgebieden die afzonderlijk zijn geteld. Zo kan per deelgebied vastgesteld worden wat de 
bezettingsgraad is. Figuur 1.1 toont een overzicht van de verschillende gebieden. 
 

 
 
Fig. 2.1 Overzicht deelgebieden parkeertellingen (links Jan de Priesterstraat en rechts Van Visvlietstraat) 
 
Telling 
Elk kwartier hebben twee waarnemers ieder een ronde (A of B) door het gebied gelopen. Zij zijn begonnen 
met lopen op de volgende tijdstippen; 08.00u, 08.15u, 08.30u, 08,45u,14.45u, 15.00u, 15.15u, 15.30u en 
15.45u. De waarnemers hebben elk deelgebied afzonderlijk geteld. Bij de telling hebben zij onderscheid 
gemaakt tussen goed geparkeerde auto’s, foutgeparkeerde auto’s langs de blokmarkering, 
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foutgeparkeerde auto’s op laad en losplaatsen (indien van toepassing) en overige fout geparkeerde auto’s 
(bijvoorbeeld voor een inrit of te dicht op een bocht).  
 
Extra parkeertelling bij slecht weer, 2018 
De uitvoering van de extra parkeertelling heeft plaatsgevonden op donderdag 15 februari 2018 tussen 
14:45 en 16:00 uur. Deze dag is zorgvuldig gekozen op basis van de weersvoorspelling voor die dag. Deze 
donderdag kende een wisselend weerbeeld, na een regenachtige ochtend klaarde het weer in de loop van 
de dag op. Tijdens het onderzoek was het ongeveer 8 graden en licht bewolkt. Die neerslagvoorspelling 
voor die dag was 4,6 mm met windkracht 5 Bft. De slechte weersomstandigheden aan het begin van de 
dag kunnen ervoor zorgen dat de gemeten bezettingsgraden hoger zijn dan gemiddeld. 
 
Algemene parkeertelling Souburg 
Bovenstaande methode is niet gebruikt voor de gymzaal aan de Braamstraat, omdat het maatgevende 
moment hiervoor in de avonduren is. Om een goed advies te kunnen geven voor de gymzaal is gebruik 
gemaakt van de algemene parkeertelling voor Souburg van donderdag 14 april en zaterdag 16 april 2016.  
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SAMENVATTING  

 
Onderzoekslocatie Van Visvlietstraat 7 te Oost-Souburg 

Kadastraal perceel R 2464  
Soort onderzoek Verkennend bodemonderzoek cf. NEN 5740 

Aanleiding Her ontwikkeling van de locatie (nieuwbouw) 

Doel Verkennend onderzoek: bepalen bodemkwaliteit 

Conclusie vooronderzoek  Op basis van de bodemkwaliteitskaart en het vooronderzoek is de hypo-
these gesteld dat lichte verontreinigingen te verwachten zijn. De onder-
zoekslocatie is daarom beschouwd als een heterogeen verdachte locatie.  

Onderzoeksstrategie Het onderzoek is gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor een hetero-
geen verdachte locatie (VED-HE-NL). 
 
Veldwerk 
- 14 boringen tot circa 0,5 m-mv 
- 3 boringen tot 2,0 m-mv 
- 1 peilbuis 

 
Analyse grond 

NEN- en OCB- pakket  
Analyse grondwater 

NEN pakket  

Bodemopbouw en zintuig-
lijke waarnemingen 

Onder de tegelverharding is bestratingszand aanwezig. Hieronder is zan-
dige/siltige klei aanwezig tot een diepte van 1,6/2,0 m-mv. Daaronder is tot 
de maximaal geboorde diepte van 2,5 m-mv zeer tot matig fijn zand aanwe-
zig.  
 
In de bovengrond zijn sporen baksteen aangetroffen. In de grond zijn geen 
asbestverdachte materialen waargenomen.  

Resultaten  Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster MM1, van de bo-
vengrond met sporen baksteen, voor de onderzochte parameters zink en 
lood een overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetoond. 
 
In de overige mengmonsters van zowel de boven- als de ondergrond zijn 
geen verhogingen aangetoond voor wat betreft de standaard parameters.  
 
In de toplaag van de voormalige boomgaard (MM5 en MM6) worden geen 
verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen aangetoond.  
 
Het in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten molybdeen en barium 
aangetoond.  
 

Conclusie en advies De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een 
nader bodemonderzoek. 
 
Op basis van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek wordt ge-
adviseerd dat er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn 
voor de omgevingsvergunning van de voorgenomen nieuwbouw op de on-
derzoekslocatie.  
 
Aanbevolen wordt om vrijkomende grond te hergebruiken binnen de per-
ceelsgrenzen. Dit onderzoek kan niet gebruikt worden om grond, afkomstig 
van de onderzoekslocatie, elders toe te passen. Hiervoor dienen de toepas-
singseisen van het Besluit bodemkwaliteit in acht genomen te worden. 
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1 INLEIDING 

 

1.1  Aanleiding en doel 

In opdracht van Gemeente Vlissingen heeft Mitec Advies B.V. in november en december 2020 
een verkennend bodemonderzoek volgens de NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van de Van 
Visvlietstraat 7 te Oost-Souburg. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Vlissingen, sectie 
R, nummer 2464 (gedeeltelijk), zie Bijlage 1. 
 
Aanleiding voor het verkennend bodemonderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor de geplande nieuwbouw op de locatie.   
 
Doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie en op 
basis hiervan na te gaan of de bodemkwaliteit een belemmering kan opleveren voor de 
omgevingsvergunning. 

 

1.2 Kwaliteit 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodem- en waterbodemonderzoek. De volgende onderliggende protocollen zijn van toepassing: 
- Protocol 2001: plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, 

nemen van grondmonsters en waterpassen; 
- Protocol 2002: het nemen van grondwatermonsters. 

 
Het procescertificaat van Mitec Advies B.V. en het daarbij behorende keurmerk zijn uitsluitend 
van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. 
 
De analyses zijn uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. De analyseresultaten zijn 
getoetst aan de Circulaire bodemsanering d.d. 2013. 
 
De onderzochte locatie is niet in eigendom van Mitec Advies B.V. of gerelateerde zusterbedrijven. 
Hierdoor is de wettelijk voorgeschreven functiescheiding geborgd. 
 

1.3 Betrouwbaarheid 

Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden. Mitec Advies B.V. streeft bij elk onderzoek naar een optimale representativiteit. Het 
onderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen/gaten en monsters. Hierdoor blijft 
het mogelijk dat plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de bodem en/of puinlaag 
aanwezig zijn welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Mitec Advies B.V. is niet 
aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  
 
Ondanks dit onderzoek kan achteraf aanvullende verontreiniging worden geconstateerd 
(restrisico). Daarom dient bij sloop- en bouwactiviteiten en bij grondwerkzaamheden steeds 
aandacht gegeven te worden aan afwijkende kenmerken van de bodem zoals een afwijkende 
kleur, geur, bijmenging en onbekende obstakels zoals leidingwerken, putten en puinlagen. 
 
Tevens wordt erop gewezen dat dit onderzoek een momentopname is. De bodem en/of puinlaag 
kan na het onderzoek van kwaliteit veranderen door bijvoorbeeld een calamiteit of aanvoer van 
grond. Om de aanvoer van verontreinigde grond te voorkomen, dient de leverancier van de grond 
en/of het ophoogzand een certificaat te overleggen van de herkomst en van de chemische 
kwaliteit van het materiaal. 
 

In algemene zin wordt gesteld dat ongedefinieerd puin en funderingspuin waarvan de herkomst 

en tijdstip van productie en toepassing niet bekend is, verdacht zijn voor asbest, tenzij het materi-

aal is toegepast voor of nadat grootschalig met asbest werd gewerkt, of een asbestonderzoek 

conform de NEN 5707 en/of NEN 5897 is uitgevoerd. 
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2 VOORONDERZOEK 

 
Voor het vooronderzoek volgens de NEN 5725 is gebruik gemaakt van gegevens verkregen uit: 
- kadastrale, topografische en historische kaarten; 
- een terreinverkenning; 
- Geoloket Zeeuws Bodemvenster;   
- Bodemloket; 
- nazca-i provincie Zeeland; 
- informatie van het bevoegd gezag (gemeente Vlissingen, d.d. 11-11-2020 en 25-11-2020); 
- eerder onderzoek; 
- informatie van de opdrachtgever. 

 

2.1 Bodemgebruik 

De onderzoekslocatie is gelegen in Oost-Souburg. Tot omstreeks 1900 had de locatie en de 
directe omgeving een agrarische functie (weilanden). Nadien ontwikkelde zich lintbebouwing 
langs de wegen. Vanaf 1960 wordt ter plaatse van de huidige onderzoekslocatie bebouwing 
vermeld. In deze periode transformeert het gebied van een agrarisch gebied in een woonwijk. 
 

Er zijn geen historische gegevens bekend over bodembedreigende (bedrijfs)activiteiten of 

calamiteiten op de locatie, waardoor de bodem verontreinigd kan zijn geraakt.  

 

2.2  Terreinverkenning  

Voorafgaande aan het veldwerk is een terreinverkenning uitgevoerd. 
 
Op de locatie is Christelijke Basisschool (CBS) De Burcht-Rietheim gevestigd. Het buitenterrein, 
schoolplein, is grotendeels verhard met tegels.     
 
Er zijn geen bovengrondse brandstof- of dieseltanks aangetroffen. Er zijn ook geen aanwijzingen 
waargenomen die duiden op ondergrondse tanks. 
 
Er zijn geen asbestverdachte (plaat)materialen op het maaiveld waargenomen. Ook zijn er geen 
asbestverdachte objecten aanwezig, waarvan door verwering of beschadiging asbest in de 
bodem kan zijn gekomen. 
 
Verder zijn geen verdachte deellocaties of bodembedreigende activiteiten zoals illegale lozingen 
of stortingen aangetroffen. 

 
De foto’s van de locatie zijn opgenomen in Bijlage 3. 

 

2.3 Bodemkwaliteitskaart 

Op basis van de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Vlissingen is: 
- de onderzoekslocatie gelegen in zone E ‘Overige vooroorlogse kernen’ en heeft de locatie de 

bodemfunctie ‘Wonen’; 
- de bovengrond te classificeren als bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’; 
- de ondergrond te classificeren als bodemkwaliteitsklasse ‘Industrie’. 
 

2.4 Boomgaardenkaart 

Op basis van de boomgaardenkaart, geraadpleegd op het Geoloket Zeeuws Bodemvenster, is de 
onderzoekslocatie deels gelegen in een voormalig fruitteeltgebied. Daarom is de locatie deels 
verdacht voor bestrijdingsmiddelen. 

 

2.5 Eerdere onderzoeken 

Op de locatie is in januari 2018 een indicatief verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (door  
Mitec Advies B.V., projectnummer: 17MDL493.10, d.d. 29 januari 2018). Dit onderzoek had tot 
doel om de loodconcentraties en daarmee de eventuele risico’s voor de volksgezondheid in kaart 
te brengen. Er zijn 3 boringen verricht ter plaatse van de moestuinen. Er zijn twee (meng)mon-
sters van de toplaag geanalyseerd op lood. In de bovengrond ter plaatse van boring 1 werd een 
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licht verhoogd gehalte aan lood aangetoond. In de bovengrond ter plaatse van de boringen 2 en 
3 zijn geen verhoogde gehalten aan lood aangetoond.  
 
Van de onderzoekslocatie zelf zijn verder geen voorgaande bodemonderzoeken bekend. 
 
In de Van Visvlietstraat is ter plaatse van het wegcunet een verkennend bodemonderzoek 
conform de NEN5740 uitgevoerd. Op 6 februari 2004 zijn 10 boringen uitgevoerd tot een diepte 
van 2,0 m-mv (boringen 102 t/m 111). Verder zijn geen onderzoeksgegevens bekend.    

 

2.6 Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek is de hypothese gesteld dat ter plaatse van de onderzoeks-
locatie lichte verontreinigingen zijn te verwachten. De onderzoekslocatie is daarom beschouwd 
als een heterogeen verdachte locatie.  
 
Daarnaast is de locatie verdacht op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen vanwege de 
gedeeltelijke ligging in een voormalig boomgaardengebied. Daarom dient de toplaag aanvullend 
te worden onderzocht op OCB's. 

 

2.7 Onderzoeksstrategie 

De onderzoekslocatie (gehele perceel) heeft een oppervlakte van circa 4.030 m². In het kader 
van de NEN 5740 is op basis van het vooronderzoek uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor 
een verdachte locatie (VED-HE-NL). 
 
De toplaag van het verdachte deel van de onderzoekslocatie zal aanvullend worden 
geanalyseerd op het OCB pakket. 
 
In Tabel 1 is de onderzoeksstrategie samengevat weergegeven.  

 
Tabel 1: Onderzoeksstrategie 

Deellocatie Strategie Aantal boringen Analyses 

0.5 m-mv 2.0 m-mv Peilbuis Grond Grondwater 

Gehele perceel VED-HE-NL 14 3 1 2 NEN bovengrond 
2      OCB pakket toplaag 
1      NEN ondergrond 

1 NEN gw 
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3 VERRICHTE WERKZAAMHEDEN 

 

3.1 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 27 november 2020 door dhr. S.P. Rijk, gecertificeerd en erkend 
veldwerker van Mitec Advies B.V. De grondboringen 01 t/m 18 zijn verricht conform de 
onderzoeksstrategie; boring 18 is uitgevoerd met een peilbuis. Op 8 december 2020 is het 
grondwater uit de peilbuis bemonsterd door dhr. B.N. Maas. 

 
De bodemprofielen van de uitgevoerde grondboringen zijn beschreven en de opgeboorde grond 
is zintuiglijk beoordeeld. Onder de tegelverharding is bestratingszand aanwezig. Hieronder is 
zandige/siltige klei aanwezig tot een diepte van 1,6/2,0 m-mv. Daaronder is tot de maximaal 
geboorde diepte van 2,5 m-mv zeer tot matig fijn zand aanwezig. De bodemprofielen zijn 
opgenomen in Bijlage 4, de situatietekening is bijgevoegd in Bijlage 2. 
 
De grond is bemonsterd per traject van maximaal 0,5 m, of gerelateerd aan de 
bodemsamenstelling. 
 

3.2 Zintuiglijke waarnemingen en metingen grondwater 

Bij de uitgevoerde grondboringen zijn, afgezien van sporen baktsteen, zintuiglijk geen 
bijzonderheden waargenomen. 
 
Tijdens het uitvoeren van het veldwerk is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen op het maaiveld en in de opgeboorde grond. Dit materiaal is 
zintuiglijk niet waargenomen. 

 
In tabel 2 zijn de meetgegevens tijdens de peilbuisbemonstering weergegeven. 

 
Tabel 2. Metingen grondwater 

Watermonster Filterdiepte 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

18-1-1 1,50 - 2,50 1,28 8,1 945,3 29,5 

       

3.3 Laboratoriumonderzoek 

De grond- en grondwatermonsters zijn zo spoedig mogelijk na monsterneming aangeboden aan 
een door de Raad van Accreditatie erkend milieulaboratorium. Vooraf heeft door Mitec Advies 
B.V. conservering van de monsters plaatsgevonden.  
 
Het laboratorium is verzocht de grond(meng)monsters en het grondwatermonster te analyseren 
volgens Tabel 3 en Tabel 4. De analysecertificaten zijn opgenomen in Bijlage 5. 
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Tabel 3. Mengmonsters grond 

Analysemonster Deelmonsters Analysepakket Motivatie 

MM1 02 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,15 - 0,60) 
10 (0,10 - 0,60) 
13 (0,00 - 0,50) 
15 (0,05 - 0,50) 

Standaardpakket  Bepalen kwaliteit bovengrond 

MM2 04 (0,05 - 0,30) 
05 (0,05 - 0,50) 
12 (0,05 - 0,30) 
16 (0,05 - 0,20) 
17 (0,05 - 0,20) 
18 (0,05 - 0,50) 

Standaardpakket  Bepalen kwaliteit bovengrond 

MM3 01 (0,20 - 0,70) 
06 (0,20 - 0,70) 
12 (0,30 - 0,80) 
15 (0,50 - 1,00) 
16 (0,20 - 0,70) 
17 (0,20 - 0,60) 
18 (0,50 - 1,00) 

Standaardpakket  Bepalen kwaliteit tussenlaag 

MM4 16 (1,60 - 2,00) 
17 (0,60 - 1,10) 
17 (1,60 - 2,00) 
18 (1,50 - 2,00) 

Standaardpakket  Bepalen kwaliteit ondergrond 

MM5 12 (0,30 - 0,80) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,10 - 0,60) 
17 (0,20 - 0,60) 

OCB Pakket Bepalen kwaliteit toplaag vanwege 
voormalige boomgaard 

MM6 02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
15 (0,05 - 0,50) 

OCB Pakket Bepalen kwaliteit toplaag vanwege 
voormalige boomgaard 

 
Tabel 4. Grondwatermonster 

Analysemonster Filterstelling (m-mv) Analysepakket 

18-1-1 1,50 - 2,50 Standaard pakket 
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4 RESULTATEN 

 

4.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten worden beoordeeld aan de hand van de achtergrond/streef- en 
interventiewaarden uit de Wet bodembescherming en de Circulaire bodemsanering 2013. 
Voor grondwater wordt in plaats van achtergrondwaarde de term streefwaarde gebruikt. 
 
De betekenis van de richtwaarden is als volgt. 
 

- Achtergrond-/streefwaarden (AW / S): de gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de 
bodem van natuur- en landbouwgronden waarvoor 
geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale 
verontreinigingsbronnen.  

- Interventiewaarden (I): geven aan wanneer de functionele eigenschappen die 
de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig 
dreigen te worden verminderd. 

 
Bij de toetsing aan de achtergrond- en interventiewaarden worden de analyseresultaten 
omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) aan de hand van het organische 
stof- en/of lutumgehalte. Bij het toetsingsresultaat is de zogeheten bodemindex van toepassing: 
  

- index grond:   (GSSD - AW) / (I - AW) 
- index grondwater: 

  
(GSSD - S) / (I - S) 

Bij de beoordeling van de gehalten in de grond en/of het grondwater wordt de volgende 
terminologie aangehouden: 
 

- index = 0: gehalte < AW / S / detectiegrens 

- 0 ≤ index < 0,5:  gehalte ≥ AW / S (licht verhoogd gehalte) 
- 0,5 ≤ index < 1,0:  gehalte ≥ tussenwaarde T (matig verhoogd gehalte) 
- Index ≥ 1,0: gehalte ≥ I (sterk verhoogd gehalte) 

 
Bij gehalten groter dan de tussenwaarde worden mengmonsters indien nodig uitgesplitst en de 
separate deelmonsters geanalyseerd om de eventuele (sterke) verontreiniging te kunnen 
lokaliseren.  
 

  



Mitec Advies B.V.                                                                                                                                                 20MIT505.10 10 

4.2 Toetsing 

In Tabel 5 en Tabel 6 zijn de toetsingsresultaten voor grond en grondwater samengevat 
weergegeven. De volledige toetsingsresultaten zijn opgenomen in Bijlage 6. 
 
Tabel 5: Toetsingsresultaten grond 

Analysemonster Deelmonsters 
(m -mv) 

Visuele  
waarneming 

Analyse pakket > AW (+index) > I (+index) Bbk conclusie 
indicatief 

MM1 02 (0,00 - 0,50) 
08 (0,00 - 0,50) 
09 (0,15 - 0,60) 
10 (0,10 - 0,60) 
13 (0,00 - 0,50) 
15 (0,05 - 0,50) 

sporen baksteen Standaardpakket  Zink  (-) 
Lood  (0,01) 

- Altijd 
toepasbaar 

MM2 04 (0,05 - 0,30) 
05 (0,05 - 0,50) 
12 (0,05 - 0,30) 
16 (0,05 - 0,20) 
17 (0,05 - 0,20) 
18 (0,05 - 0,50) 

- Standaardpakket  - - Altijd 
toepasbaar 

MM3 01 (0,20 - 0,70) 
06 (0,20 - 0,70) 
12 (0,30 - 0,80) 
15 (0,50 - 1,00) 
16 (0,20 - 0,70) 
17 (0,20 - 0,60) 
18 (0,50 - 1,00) 

sporen baksteen Standaardpakket  - - Altijd 
toepasbaar 

MM4 16 (1,60 - 2,00) 
17 (0,60 - 1,10) 
17 (1,60 - 2,00) 
18 (1,50 - 2,00) 

- Standaardpakket  - - Altijd 
toepasbaar 

MM5 12 (0,30 - 0,80) 
13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,10 - 0,60) 
17 (0,20 - 0,60) 

sporen baksteen OCB Pakket - - Altijd 
toepasbaar 

MM6 02 (0,00 - 0,50) 
03 (0,00 - 0,50) 
07 (0,00 - 0,50) 
15 (0,05 - 0,50) 

- OCB Pakket - - Altijd 
toepasbaar 

 

  Tabel 6: Toetsingsresultaten grondwater 

Watermonster Filterdiepte (m -mv) > S (+index) > I (+index) 

18-1-1 1,50 - 2,50 Molybdeen (0,01) 
Barium (0,1) 

- 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 

 

5.1 Conclusies 

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat in mengmonster MM1, van de bovengrond met sporen 
baksteen, voor de onderzochte parameters zink en lood een overschrijding van de 
achtergrondwaarde is aangetoond. 
 
In de overige mengmonsters van zowel de boven- als de ondergrond zijn geen verhogingen 
aangetoond voor wat betreft de standaard parameters.  
 
In de toplaag van de voormalige boomgaard (MM5 en MM6) worden geen verontreinigingen met 
bestrijdingsmiddelen aangetoond.  
 
Het grondwater in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten molybdeen en barium 
aangetoond.  

 
Gezien de verkregen resultaten van het onderzoek is de gestelde hypothese “verdachte locatie” 
voor de locatie strikt genomen bevestigd. Het betreft echter hooguit enkele licht verhoogde 
gehalten in de bovengrond en in het grondwater. 
 
De hypothese dat de bovengrond van de locatie verdacht is op de aanwezigheid van een 
verontreiniging met bestrijdingsmiddelen is niet bevestigd, in de bovengrond worden geen 
verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen aangetoond.  
 

5.2 Advies 

Op basis van het historisch onderzoek, de zintuiglijke beoordeling van de grond- en 
grondwatermonsters en de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek kan geconcludeerd 
worden dat er geen risico’s voor de volksgezondheid en het milieu aanwezig zijn met betrekking 
tot de huidige en voorgenomen activiteiten op de onderzoekslocatie. 
 
De verkregen resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader 
bodemonderzoek. 
 
Op basis van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek wordt geadviseerd dat er vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de omgevingsvergunning van de 
voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie.  

 
Aanbevolen wordt om vrijkomende grond te hergebruiken binnen de perceelsgrenzen. Dit 
onderzoek kan niet gebruikt worden om grond, afkomstig van de onderzoekslocatie, elders toe te 
passen. Hiervoor dienen de toepassingseisen van het Besluit bodemkwaliteit in acht genomen te 
worden.  



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1 
 

Kadastrale situatie 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 20 november 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Vlissingen
R
2464

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 20MIT505.10



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 2 
 

Situatietekening 
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getekend volgens NEN 5104

Schaal 1: 50

Projectcode: 20MIT505.10 Boormeester: Sander Rijk Projectnaam: Van Vlisvlietstraat 7, Oost-Souburg

Boring: 01

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-20

Klei, sterk zandig, sporen baksteen,
neutraalgrijs

-70

Boring: 02

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin

-50

Boring: 03

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, neutraal grijsbruin

-50

Boring: 04

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige-30

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

-80

Boring: 05

0

50

1

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-50

Boring: 06

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
wortelhoudend, neutraalbeige

-20

Klei, sterk zandig, sporen baksteen,
neutraalgrijs

-70



getekend volgens NEN 5104

Schaal 1: 50

Projectcode: 20MIT505.10 Boormeester: Sander Rijk Projectnaam: Van Vlisvlietstraat 7, Oost-Souburg

Boring: 07

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
neutraalbruin

-50

Boring: 08

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
sporen baksteen, neutraalbruin

-50

Boring: 09

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-15

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

-60

Boring: 10

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-10

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

-60

Boring: 11

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-10

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

-60

Boring: 12

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalbeige-30

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

-80



getekend volgens NEN 5104

Schaal 1: 50

Projectcode: 20MIT505.10 Boormeester: Sander Rijk Projectnaam: Van Vlisvlietstraat 7, Oost-Souburg

Boring: 13

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, zwak humeus,
zwak wortelhoudend, neutraal
grijsbruin

-50

Boring: 14

0

50

1

2

tegel0
-5

Zand, zeer fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-10

Klei, sterk zandig, neutraalgrijs

-60

Boring: 15

0

50

100

150

200

1

2

3

4

tegel0
-5

Klei, sterk zandig, neutraal grijsbruin

-100

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

-200

Boring: 16

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-20

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

-160

Zand, zeer fijn, matig siltig, lichtgrijs

-200

Boring: 17

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-20

Klei, matig siltig, sporen baksteen,
neutraalgrijs-60

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalbeige

-200

Boring: 18

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

tegel0
-5

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalbeige

-50

Klei, matig siltig, neutraalgrijs

-150

Zand, matig fijn, matig siltig,
neutraalgrijs

-250



getekend volgens NEN 5104

Schaal 1: 50

Projectcode: 20MIT505.10 Boormeester: Sander Rijk Projectnaam: Van Vlisvlietstraat 7, Oost-Souburg

Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Analyseresultaten 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Mitec Advies BV
Jaap Booij
Schouwersweg 9
4451 HS  HEINKENSZAND

Uw projectnaam : Van Vlisvlietstraat 7, Oost-Souburg
Uw projectnummer : 20MIT505.10
SYNLAB rapportnummer : 13362381, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : R34YEH6L

Rotterdam, 07-12-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20MIT505.10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 11 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director



Mitec Advies BV

Van Vlisvlietstraat 7, Oost-Souburg
20MIT505.10
13362381

30-11-2020

Jaap Booij

30-11-2020

07-12-2020

Blad 2 van 11

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 02 (0-50) 08 (0-50) 09 (15-60) 10 (10-60) 13 (0-50) 15 (5-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 04 (5-30) 05 (5-50) 12 (5-30) 16 (5-20) 17 (5-20) 18 (5-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 01 (20-70) 06 (20-70) 12 (30-80) 15 (50-100) 16 (20-70) 17 (20-60) 18 (50-100)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 16 (160-200) 17 (60-110) 17 (160-200) 18 (150-200)
005 Grond (AS3000) MM5 MM5 12 (30-80) 13 (0-50) 14 (10-60) 17 (20-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

droge stof gew.-% S 84.6  94.1  86.0  78.9  85.5  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.7  0.7  1.4  0.5  1.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 7.1  <1  6.6  <1  11  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 21  <20  23  <20    

cadmium mg/kgds S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

kobalt mg/kgds S 2.8  <1.5  2.9  1.7    

koper mg/kgds S 13  <5  8.9  <5    

kwik mg/kgds S 0.07  <0.05  0.07  <0.05    

lood mg/kgds S 39  <10  33  <10    

molybdeen mg/kgds S <0.5  <0.5  <0.5  <0.5    

nikkel mg/kgds S 6.7  <3  6.4  4.2    

zink mg/kgds S 75  22  48  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.04  <0.01  0.04  <0.01    

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.08  <0.01  0.08  <0.01    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.05  <0.01    

chryseen mg/kgds S 0.04  <0.01  0.04  <0.01    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03  <0.01  0.03  <0.01    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.05  <0.01  0.04  <0.01    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04  <0.01  0.04  <0.01    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04  <0.01  0.03  <0.01    

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.384 1) 0.07 1) 0.367 1) 0.07 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S         <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 02 (0-50) 08 (0-50) 09 (15-60) 10 (10-60) 13 (0-50) 15 (5-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 04 (5-30) 05 (5-50) 12 (5-30) 16 (5-20) 17 (5-20) 18 (5-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 01 (20-70) 06 (20-70) 12 (30-80) 15 (50-100) 16 (20-70) 17 (20-60) 18 (50-100)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 16 (160-200) 17 (60-110) 17 (160-200) 18 (150-200)
005 Grond (AS3000) MM5 MM5 12 (30-80) 13 (0-50) 14 (10-60) 17 (20-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S         <1  

p,p-DDT µg/kgds S         1.4  

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S         2.1 1)

o,p-DDD µg/kgds S         <1  

p,p-DDD µg/kgds S         <1  

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S         1.4 1)

o,p-DDE µg/kgds S         <1  

p,p-DDE µg/kgds S         <1  

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S         1.4 1)

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds          4.9 1)

aldrin µg/kgds S         <1  

dieldrin µg/kgds S         <1  

endrin µg/kgds S         <1  

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S         2.1 1)

isodrin µg/kgds S         <1  

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds          1.4 1)

telodrin µg/kgds S         <1  

alpha-HCH µg/kgds S         <1  

beta-HCH µg/kgds S         <1  

gamma-HCH µg/kgds S         <1  

delta-HCH µg/kgds S         <1  

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds          2.8 1)

heptachloor µg/kgds S         <1  

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S         <1  

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S         <1  

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S         1.4 1)

alpha-endosulfan µg/kgds S         <1  

hexachloorbutadieen µg/kgds S         <1  

endosulfansulfaat µg/kgds S         <1  

trans-chloordaan µg/kgds S         <1  

cis-chloordaan µg/kgds S         <1  

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S         1.4 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 MM1 02 (0-50) 08 (0-50) 09 (15-60) 10 (10-60) 13 (0-50) 15 (5-50)
002 Grond (AS3000) MM2 MM2 04 (5-30) 05 (5-50) 12 (5-30) 16 (5-20) 17 (5-20) 18 (5-50)
003 Grond (AS3000) MM3 MM3 01 (20-70) 06 (20-70) 12 (30-80) 15 (50-100) 16 (20-70) 17 (20-60) 18 (50-100)
004 Grond (AS3000) MM4 MM4 16 (160-200) 17 (60-110) 17 (160-200) 18 (150-200)
005 Grond (AS3000) MM5 MM5 12 (30-80) 13 (0-50) 14 (10-60) 17 (20-60)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds          16.8 1)

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S         15.4 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C30-C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6 02 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 15 (5-50)

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja          

droge stof gew.-% S 87.0          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.6          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 9.0          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1          

p,p-DDT µg/kgds S 8.9          

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 9.6 1)         

o,p-DDD µg/kgds S <1          

p,p-DDD µg/kgds S <1          

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

o,p-DDE µg/kgds S <1          

p,p-DDE µg/kgds S 3.9          

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 4.6 1)         

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  15.6 1)         

aldrin µg/kgds S <1          

dieldrin µg/kgds S <1          

endrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1 1)         

isodrin µg/kgds S <1          

som aldrin/dieldrin (0.7
factor)

µg/kgds  1.4 1)         

telodrin µg/kgds S <1          

alpha-HCH µg/kgds S <1          

beta-HCH µg/kgds S <1          

gamma-HCH µg/kgds S <1          

delta-HCH µg/kgds S <1          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1)         

heptachloor µg/kgds S <1          

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1)         

alpha-endosulfan µg/kgds S <1          

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1          

endosulfansulfaat µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM6 MM6 02 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 15 (5-50)

Analyse Eenheid Q 006     

trans-chloordaan µg/kgds S <1          

cis-chloordaan µg/kgds S <1          

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1)         

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  27.5 1)         

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 26.1 1)         

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform AS3000 
en conform NEN-EN 16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 
NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode
telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3
trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8823172 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
001 Y8760703 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
001 Y8822683 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
001 Y8822676 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
001 Y8823183 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
001 Y8822685 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
002 Y8822687 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
002 Y8823174 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
002 Y8689254 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y8822680 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
002 Y8823187 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
002 Y8823182 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
003 Y8760687 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
003 Y8822666 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
003 Y8822681 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
003 Y8823160 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
003 Y8689251 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
003 Y8823162 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
003 Y8822684 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
004 Y8823178 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
004 Y8823173 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
004 Y8823163 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
004 Y8824618 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
005 Y8823160 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
005 Y8823179 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
005 Y8760687 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
005 Y8823172 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
006 Y8822673 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
006 Y8822679 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
006 Y8822683 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
006 Y8822676 27-11-2020 27-11-2020 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Mitec Advies BV
Jaap Booij
Schouwersweg 9
4451 HS  HEINKENSZAND

Uw projectnaam : Van Vlisvlietstraat 7, Oost-Souburg
Uw projectnummer : 20MIT505.10
SYNLAB rapportnummer : 13368511, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 2U9JE1EM

Rotterdam, 11-12-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20MIT505.10. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

18-1-1 18-1-1 18 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN
barium µg/l S 110          

cadmium µg/l S <0.20          

kobalt µg/l S <2          

koper µg/l S 3.9          

kwik µg/l S <0.05          

lood µg/l S <2.0          

molybdeen µg/l S 8.2          

nikkel µg/l S 4.7          

zink µg/l S 39          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

styreen µg/l S <0.2          

naftaleen µg/l S <0.02          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1          

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 1)         

dichloormethaan µg/l S <0.2          

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2          

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1)         

tetrachlooretheen µg/l S <0.1          

tetrachloormethaan µg/l S <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1          

trichlooretheen µg/l S <0.2          

chloroform µg/l S <0.2          

vinylchloride µg/l S <0.2          

tribroommethaan µg/l S <0.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

18-1-1 18-1-1 18 (150-250)

Analyse Eenheid Q 001     

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B6103102 08-12-2020 08-12-2020 ALC207  
001 G6894715 08-12-2020 08-12-2020 ALC236  
001 B1952866 09-12-2020 08-12-2020 ALC204  
001 G6894709 08-12-2020 08-12-2020 ALC236  



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 6 

 

Toetsingsresultaten 



 

Projectcode: 20MIT505.10 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM1 MM2 MM3 

Grondsoort  Klei Zand Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen  sporen baksteen 

Certificaatcode   13362381 13362381 13362381 

Boring(en)   02, 08, 09, 10, 13, 15 04, 05, 12, 16, 17, 18 01, 06, 12, 15, 16, 17, 18 

Traject (m -mv)   0,00 - 0,60 0,05 - 0,50 0,20 - 1,00 

Humus % ds 1,70 0,70 1,40 

Lutum % ds 7,10 1,00 6,60 

Datum van toetsing  8-12-2020 8-12-2020 8-12-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Organische stof (humus) %  1,7   0,7   1,4  

Lutum %  7,1   <1   6,6  

Droge stof % w/w  84,6 85,0  94,1 94,0  86,0 86,0 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  21 50 (6)  <20 <54 (6)  23 57 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Kobalt  mg/kg ds  2,8 6,3 -0,05  <1,5 <3,7 -0,06  2,9 6,8 -0,05 

Koper  mg/kg ds  13 23 -0,11  <5 <7 -0,22  8,9 15,9 -0,16 

Kwik  mg/kg ds  0,07 0,09 -0  <0,05 <0,05 -0  0,07 0,09 -0 

Molybdeen  mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel  mg/kg ds  6,7 13,7 -0,33  <3 <6 -0,45  6,4 13,5 -0,33 

Lood  mg/kg ds  39 56 0,01  <10 <11 -0,08  33 48 -0 

Zink  mg/kg ds  75 141 0  22 52 -0,15  48 92 -0,08 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB (som 7) µg/kg ds   <25,0 0,01   <25,0 0,01   <25,0 0,01 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

Fenanthreen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

Fluorantheen mg/kg ds  0,08 0,08  <0,01 <0,01  0,08 0,08 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05  <0,01 <0,01  0,05 0,05 

Chryseen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  <0,01 <0,01  0,03 0,03 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,03 0,03 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,38 -0,03   <0,070 -0,04   0,37 -0,03 
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM4 MM5 MM6 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  - sporen baksteen - 

Certificaatcode   13362381 13362381 13362381 

Boring(en)   16, 17, 17, 18 12, 13, 14, 17 02, 03, 07, 15 

Traject (m -mv)   0,60 - 2,00 0,00 - 0,80 0,00 - 0,50 

Humus % ds 0,50 1,90 1,60 

Lutum % ds 1,00 11,00 9,00 

Datum van toetsing  8-12-2020 8-12-2020 8-12-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

  Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index 

     

OVERIG     

Organische stof (humus) %  0,5   1,9   1,6  

Lutum %  <1   11   9,0  

Droge stof % w/w  78,9 79,0  85,5 86,0  87,0 87,0 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)   

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03   

Kobalt  mg/kg ds  1,7 6,0 -0,05   

Koper  mg/kg ds  <5 <7 -0,22   

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0   

Molybdeen  mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01   

Nikkel  mg/kg ds  4,2 12,3 -0,35   

Lood  mg/kg ds  <10 <11 -0,08   

Zink  mg/kg ds  <20 <33 -0,18   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02   

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   

PCB (som 7) µg/kg ds   <25,0 0,01   

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04   

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

alfa-HCH µg/kg ds   <1 <4 0  <1 <4 0 

beta-HCH µg/kg ds   <1 <4 0  <1 <4 0 

gamma-HCH µg/kg ds   <1 <4 0  <1 <4 0 

delta-HCH µg/kg ds   <1 <4 (6)  <1 <4 (6) 

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds   <1 <4 -0  <1 <4 -0 
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Grondmonster   MM4 MM5 MM6 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  - sporen baksteen - 

Certificaatcode   13362381 13362381 13362381 

Boring(en)   16, 17, 17, 18 12, 13, 14, 17 02, 03, 07, 15 

Traject (m -mv)   0,60 - 2,00 0,00 - 0,80 0,00 - 0,50 

Humus % ds 0,50 1,90 1,60 

Lutum % ds 1,00 11,00 9,00 

Datum van toetsing  8-12-2020 8-12-2020 8-12-2020 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Heptachloor µg/kg ds   <1 <4 0  <1 <4 0 

Heptachloorepoxide µg/kg ds    <7,00 0   <7,00 0 

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds   1,4   1,4  

trans-Chloordaan µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Aldrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Dieldrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Endrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Isodrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Telodrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

alfa-Endosulfan µg/kg ds   <1 <4 0  <1 <4 0 

Endosulfansulfaat µg/kg ds   <1 <4 (6)  <1 <4 (6) 

cis-Chloordaan µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds   1,4 7,0  8,9 44,5 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds   <1 <4  3,9 19,5 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds   2,1   9,6  

DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds   1,4   4,6  

DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds   1,4   1,4  

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds   2,8   2,8  

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds   4,9   15,6  

Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds    <7,00 0   <7,00 0 

OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds   15,4   26,1  

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds   16,8   27,5  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds    <11,00 -0   <11,00 -0 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

DDE (som) µg/kg ds    <7,00 -0,04   23,0 -0,04 

DDT (som) µg/kg ds    11,00 -0,13   48,0 -0,1 

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

cis-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds    77,0   131 

DDD (som) µg/kg ds    <7,00 -0   <7,00 -0 

  
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 
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Tabel 3: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  18-1-1 

Datum  8-12-2020 

Filterdiepte (m -mv)  1,50 - 2,50 

Datum van toetsing  11-12-2020 

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde 

   

  Meetw GSSD Index 

   

METALEN   

Barium  µg/l  110 110 0,1 

Cadmium  µg/l  <0,20 <0,14 -0,05 

Kobalt  µg/l  <2 <1 -0,24 

Koper  µg/l  3,9 3,9 -0,19 

Kwik  µg/l  <0,05 <0,04 -0,04 

Molybdeen  µg/l  8,2 8,2 0,01 

Nikkel  µg/l  4,7 4,7 -0,17 

Lood  µg/l  <2,0 <1,4 -0,23 

Zink  µg/l  39 39 -0,04 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18(6) 

Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03 

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18(6) 

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18(6) 

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18(6) 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01 

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0 

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1(14) 

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01 

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0 

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02 

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42  

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0 

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0 

PAK 10 VROM -   <0,00020(11) 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN 

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0 

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03 

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01 

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0 

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1 

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02 

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77(2,14) 
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< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

Tabel 5: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

   S S Diep Indicatief I 

   

METALEN   

Barium  µg/l  50 200  625 

Cadmium  µg/l  0,4 0,06  6 

Kobalt  µg/l  20 0,7  100 

Koper  µg/l  15 1,3  75 

Kwik  µg/l  0,05 0,01  0,3 

Molybdeen  µg/l  5 3,6  300 

Nikkel  µg/l  15 2,1  75 

Lood  µg/l  15 1,7  75 

Zink  µg/l  65 24  800 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150 
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Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM1 MM2 MM3 

Grondsoort  Klei Zand Klei 

Zintuiglijke bijmengingen  sporen baksteen - sporen baksteen 

Humus (% ds)  1,70 0,70 1,40 

Lutum (% ds)  7,10 1,00 6,60 

Datum van toetsing  8-12-2020 8-12-2020 8-12-2020 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

OVERIG     

Organische stof (humus) %  1,7   0,7   1,4  

Lutum %  7,1   <1   6,6  

Droge stof % w/w  84,6 85,0  94,1 94,0  86,0 86,0 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  21 50 (6)  <20 <54 (6)  23 57 (6) 

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2  <0,2 <0,2 

Kobalt  mg/kg ds  2,8 6,3  <1,5 <3,7  2,9 6,8 

Koper  mg/kg ds  13 23  <5 <7  8,9 15,9 

Kwik  mg/kg ds  0,07 0,09  <0,05 <0,05  0,07 0,09 

Molybdeen  mg/kg ds  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4  <0,5 <0,4 

Nikkel  mg/kg ds  6,7 13,7  <3 <6  6,4 13,5 

Lood  mg/kg ds  39 56  <10 <11  33 48 

Zink  mg/kg ds  75 141  22 52  48 92 

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70  <20 <70  <20 <70 

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  <5 18 (6)  <5 18 (6) 

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4  <1 <4  <1 <4 

PCB (som 7) µg/kg ds   <25,0   <25,0   <25,0 

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01 

Fenanthreen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01  <0,01 <0,01  0,01 0,01 

Fluorantheen mg/kg ds  0,08 0,08  <0,01 <0,01  0,08 0,08 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,05 0,05  <0,01 <0,01  0,05 0,05 

Chryseen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,03 0,03  <0,01 <0,01  0,03 0,03 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,05 0,05  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,04 0,04 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,04 0,04  <0,01 <0,01  0,03 0,03 

PAK 10 VROM mg/kg ds   0,38   <0,070   0,37 
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Tabel 2: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM4 MM5 MM6 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen   sporen baksteen  

Humus (% ds)  0,50 1,90 1,60 

Lutum (% ds)  1,00 11,00 9,00 

Datum van toetsing  8-12-2020 8-12-2020 8-12-2020 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

     

  Meetw GSSD Meetw GSSD Meetw GSSD 

     

OVERIG     

Organische stof (humus) %  0,5   1,9   1,6  

Lutum %  <1   11   9,0  

Droge stof % w/w  78,9 79,0  85,5 86,0  87,0 87,0 

Artefacten g  <1   <1   <1  

Aard artefacten -  0   0   0  

     

METALEN     

Barium  mg/kg ds  <20 <54 (6)   

Cadmium  mg/kg ds  <0,2 <0,2   

Kobalt  mg/kg ds  1,7 6,0   

Koper  mg/kg ds  <5 <7   

Kwik  mg/kg ds  <0,05 <0,05   

Molybdeen  mg/kg ds  <0,5 <0,4   

Nikkel  mg/kg ds  4,2 12,3   

Lood  mg/kg ds  <10 <11   

Zink  mg/kg ds  <20 <33   

     

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70   

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18 (6)   

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)   

     

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   

PCB (som 7) µg/kg ds   <25,0   

     

PAK     

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070   

     

BESTRIJDINGSMIDDELEN     

alfa-HCH µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

beta-HCH µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

gamma-HCH µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

delta-HCH µg/kg ds   <1 <4 (6)  <1 <4 (6) 

Hexachloorbenzeen (HCB) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Heptachloor µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 
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Grondmonster  MM4 MM5 MM6 

Grondsoort  Zand Klei Klei 

Zintuiglijke bijmengingen   sporen baksteen  

Humus (% ds)  0,50 1,90 1,60 

Lutum (% ds)  1,00 11,00 9,00 

Datum van toetsing  8-12-2020 8-12-2020 8-12-2020 

Monster getoetst als  partij partij partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Heptachloorepoxide µg/kg ds    <7,00   <7,00 

Heptachloorepoxide (som, 
0.7 factor 

µg/kg ds   1,4   1,4  

trans-Chloordaan µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Aldrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Dieldrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Endrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Isodrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Telodrin µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

alfa-Endosulfan µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Endosulfansulfaat µg/kg ds   <1 <4 (6)  <1 <4 (6) 

cis-Chloordaan µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

2,4-DDT (ortho, para-DDT) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

4,4-DDT (para, para-DDT) µg/kg ds   1,4 7,0  8,9 44,5 

2,4-DDE (ortho, para-DDE) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

4,4-DDE (para, para-DDE) µg/kg ds   <1 <4  3,9 19,5 

2,4-DDD (ortho, para-DDD) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

4,4-DDD (para, para-DDD) µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

DDT (som, 0.7 factor) µg/kg ds   2,1   9,6  

DDE (som, 0.7 factor) µg/kg ds   1,4   4,6  

DDD (som, 0.7 factor) µg/kg ds   1,4   1,4  

HCH (som, 0.7 factor) µg/kg ds   2,8   2,8  

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor) 

µg/kg ds   4,9   15,6  

Chloordaan (cis + trans) µg/kg ds    <7,00   <7,00 

OCB (0,7 som, grond) µg/kg ds   15,4   26,1  

OCB (0,7 som, 
waterbodem) 

µg/kg ds   16,8   27,5  

Drins 
(Aldrin+Dieldrin+Endrin) 

µg/kg ds    <11,00   <11,00 

Hexachloorbutadieen µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

DDE (som) µg/kg ds    <7,00   23,0 

DDT (som) µg/kg ds    11,00   48,0 

trans-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

cis-Heptachloorepoxide µg/kg ds   <1 <4  <1 <4 

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm 

µg/kg ds    77,0   131 

DDD (som) µg/kg ds    <7,00   <7,00 

 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
8,88 : Wonen 
8,88 : Industrie 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : Niet Toepasbaar > IW 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 - 

 
 
 

  



 
 

Projectcode: 20MIT505.10 

Tabel 3: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

   AW WO IND I 

   

METALEN   

Cadmium  mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt  mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper  mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik  mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Molybdeen  mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel  mg/kg ds  35 39 100 100 

Lood  mg/kg ds  50 210 530 530 

Zink  mg/kg ds  140 200 720 720 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN 

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN 

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

BESTRIJDINGSMIDDELEN   

alfa-HCH mg/kg ds  0,001 0,001 0,5 17 

beta-HCH mg/kg ds  0,002 0,002 0,5 1,6 

gamma-HCH mg/kg ds  0,003 0,04 0,5 1,2 

Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds  0,0085 0,027 1,4 2 

Heptachloor mg/kg ds  0,0007 0,0007 0,1 4 

Heptachloorepoxide mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Aldrin mg/kg ds     0,32 

alfa-Endosulfan mg/kg ds  0,0009 0,0009 0,1 4 

Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds  0,002 0,002 0,1 4 

Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds  0,015 0,04 0,14 4 

Hexachloorbutadieen mg/kg ds  0,003 

DDE (som) mg/kg ds  0,1 0,13 1,3 2,3 

DDT (som) mg/kg ds  0,2 0,2 1 1,7 

Som 21 Organochloorhoud. bestrijdingsm mg/kg ds  0,4 

DDD (som) mg/kg ds  0,02 0,84 34 34 
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S a m e n v a t t i n g

Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader van de plannen van de gemeente Vlissingen om in Oost-Souburg 
de twee oude schoolgebouwen aan de Van Visvlietstraat 7 en de Jan de Priesterstraat 4 te vervangen door twee 
nieuwe scholen. Ook bestaat het plan om de oude gymzaal aan de Braamstraat 3a te vervangen door een nieuwe. 
(zie Fig. 1 en Fig. 2) Bij de voorlopige bouwplannen is geen sprake van kelders of anderszins diep reikende structuren. 
Het gaat om een eenvoudige fundering die maximaal tot een diepte van 0,8 – 1 meter onder straatniveau reikt.

Dit is het rapport van een bureauonderzoek en een booronderzoek dat de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) 
in het kader van de geplande planontwikkeling heeft uitgevoerd. Opdrachtgever is de gemeente Vlissingen. Op 
basis van het bureauonderzoek is een verwachtingsmodel opgesteld en vervolgens door de boringen getoetst.   
Het verwachtingsmodel is in tabelvorm hieronder samengevat:

Eigenschap Verwachting
datering middeleeuwen

complextype onderwerp van onderzoek; mogelijk nederzetting of agrarisch gebruik

omvang onderwerp van onderzoek

diepteligging top kreekrug; onderwerp van onderzoek

gaafheid en conservering onderwerp van onderzoek buiten huidige bebouwing; ter hoogte van bebouwing slechte 
conservering.

locatie er wordt alleen binnen de plangebieden gezocht

uiterlijke kenmerken onderwerp van onderzoek

mogelijke verstoringen ter hoogte van huidige gebouwen

Voor het booronderzoek heeft de WAD een plan van aanpak (PvA) opgesteld. Op onbebouwde terreindelen naast 
de scholen en de gymzaal zijn per locatie twee en in totaal zes grondboringen gezet. Op de locatie Van Visvlietstraat 
7 is nog een extra boring gezet.

De vraagstelling van het booronderzoek betrof de inventarisatie van de staat van de bodem onder de huidige 
bouwvoor: 
- is de top van de kreekafzettingen nog intact of is deze top in de loop der eeuwen verstoord geraakt?
- Daarnaast: zijn bij de boringen eventueel archeologische indicatoren waargenomen?

Het onderzoek heeft de vraagstelling beantwoord. De conclusie is dat er een hoge verwachting op middeleeuwse 
archeologische resten in de plangebieden ligt, omdat zij in de directe nabijheid van de middeleeuwse ringwalburg 
liggen. Daarnaast lijkt in de meeste boringen het oorspronkelijke bodemprofiel nog intact met mogelijk nog resten 
van een cultuurlaag of oude bouwvoor of anderszins archeologische fenomenen als oude slootvulling en een 
antropogeen pakket.

Op grond van bovenstaande luidt het advies om ter plaatse van die terreindelen van de plangebieden waar 
nieuwbouw is gepland buiten de contouren van de huidige te slopen gebouwen proefsleuven te graven. Het doel 
van het proefsleuvenonderzoek is om na te gaan of in deze terreindelen archeologische resten aanwezig zijn en hoe 
deze moeten worden gewaardeerd. 

Het proefsleuvenonderzoek moet uitgevoerd worden door een gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau- of 
instantie op basis van een programma van eisen dat door het bevoegde gezag is goedgekeurd. 

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zal aan de basis liggen van de besluitvorming of op plaatsen nog 
een kleine opgraving moet plaatsvinden. Omdat het relatief kleine terreindelen betreffen, kan bij het aantreffen 
van archeologische sporen ook in overleg met opdrachtgever besloten worden om direct uit te breiden naar een 
opgraving.
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1.1  Beschrijving van de onderzoeksopdracht

Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader 
van de plannen van de gemeente Vlissingen om in 
Oost-Souburg de twee oude schoolgebouwen aan 
de Visvlietstraat 7 en de Jan de Priesterstraat 4 te 
vervangen door twee nieuwe scholen. Ook bestaat het 
plan om de oude gymzaal aan de Braamstraat 3a te 
vervangen door een nieuwe. (zie Fig. 1 en Fig. 2) Bij de 
voorlopige bouwplannen is geen sprake van kelders of 
anderszins diep reikende structuren. Het gaat om een 
eenvoudige fundering die maximaal tot een diepte 
van 0,8 – 1 meter onder straatniveau reikt.

De gemeente Vlissingen heeft de Walcherse 
Archeologische Dienst (WAD) opdracht gegeven een 
verkennend archeologisch onderzoek uit te voeren. De 
wens van de opdrachtgever is hierbij inzicht te krijgen 
in eventuele archeologische restricties, waarmee bij 
de verdere planontwikkeling rekening moet worden 
gehouden. De gemeente heeft daarmee als doel 
om eventueel noodzakelijk geachte archeologische 
onderzoeken tijdig in de planning en budgetten op te 
nemen.

Dit is het rapport van het bureauonderzoek en een 
booronderzoek dat de Walcherse Archeologische 
Dienst (WAD) in het kader van de geplande 
ontwikkeling heeft uitgevoerd. 

Het doel van het bureauonderzoek is om een 
archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Het 
verwachtingsmodel komt op het volgende neer:

- In de diepere ondergrond rust ter hoogte van 
de onderzoeksgebieden een lage verwachting op 
archeologische resten uit de ijzertijd en de Romeinse 
tijd. Waarschijnlijk heeft de grote kreek het loopniveau 
uit deze perioden in de top van het onderliggend 
Hollandveen weg gespoeld.

- in de top van de kreekafzettingen rust ter hoogte 
van de onderzoeksgebieden een hoge verwachting 
op archeologische resten uit de middeleeuwen. De 
percelen liggen op een steenworp afstand van de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburg van Oost-Souburg. 
Rond de burg kunnen, net zoals is gebleken in 
Domburg, gelijktijdige archeologische sporen van 
bewoning en landgebruik verwacht worden.

- In de top van de kreekafzettingen geldt verder 
lage verwachting op archeologische resten uit de 
nieuwe tijd. Oud kaartmateriaal laat zien dat de 
onderzoeksgebieden buiten de historische kern van 

Oost-Souburg zijn gelegen en pas in de twintigste 
eeuw binnen de stadsgrenzen zijn komen te liggen.

- De top van de kreekafzettingen is naar verwachting 
door de bouw van de bestaande school- en 
gymgebouwen verstoord, waardoor de verwachting 
op middeleeuwse resten alhier van middelhoog naar 
laag ingeschaald kan worden. 

- De geplande nieuwbouw strekt zich in delen 
uit buiten de contouren van de oudbouw. Naar 
verwachting  heeft hier niet of nauwelijks verstoring 
van de ondergrond plaatsgevonden en blijft de 
verwachting op middeleeuwse resten hoog.

Het doel van het Inventariserend VeldOnderzoek 
in de vorm van boringen (IVO-O) is om het 
verwachtingsmodel, opgesteld door het 
bureauonderzoek te toetsen. Met name in het geval 
van dit onderzoek moest het laatste onderdeel van het 
verwachtingsmodel door een booronderzoek worden 
getoetst. Voor het booronderzoek heeft de WAD een 
plan van aanpak (PvA) opgesteld. Op onbebouwde 
terreindelen naast de scholen en de gymzaal heeft de 
WAD per locatie twee en in totaal zes grondboringen 
gezet. Op locatie Van Visvlietstraat 7 is nog een extra, 
zevende boring gezet.

De vraagstelling van het booronderzoek betrof de 
inventarisatie van de staat van de bodem onder de 
huidige bouwvoor: 

- is de top van de kreekafzettingen nog intact of is deze 
top in de loop der eeuwen verstoord geraakt?

- Daarnaast: zijn bij de boringen eventueel 
archeologische indicatoren waargenomen?

1.2  Wettelijk kader en beleidskader

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in het 
kader van de Erfgoedwet en de Monumentenwet 1988, 
die binnenkort overgaat in de Omgevingswet. In de wet 
is bepaald dat de gemeente de archeologie regelt in 
de gemeentelijke bestemmingsplannen. De Walcherse 
gemeenten hebben daartoe een archeologiebeleid 
vastgesteld in de Nota archeologische 
monumentenzorg Walcheren 2016-2022. Hierin is 
een inventarisatie gemaakt van de archeologische 
waarden en verwachtingen op Walcheren, vertaald 
in de Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart 
Walcheren 2016. Ook zijn zes hoofdthema’s 

1 .   I n l e i d i n g
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geformuleerd die richtingevend kunnen zijn bij het 
nemen van selectiebesluiten. Naar de hoogte van de 
archeologische waarde en verwachting en met de 
hoofdthema’s in ogenschouw is een Beleidsadvieskaart 
opgesteld met een vrijstellingsregeling. Dit is vertaald 
in alle gemeentelijke bestemmingsplannen, waarin 
regels verbonden zijn aan de dubbelbestemmingen 
Waarde Archeologie.

Indien de provincie als bevoegde overheid optreedt 
dan geldt het provinciale archeologiebeleid 
vastgesteld in de Cultuurnota 2017-2020. Dit is hier 
niet van toepassing.

1.3  Ligging van het onderzoeksgebied

De drie onderzoekslocaties in Oost-Souburg zijn:

- Schoollocatie Parelburcht aan de Visvlietstraat 7

- Schoollocatie Tweemaster Kameleon aan de Jan de 
Prietserstraat 4

- Gymzaallocatie aan de Braamstraat 3a

De ligging van de onderzoekgebieden is weergegeven 
in de figuren 1 en 2.

1.4 Huidig gebruik en toekomstig gebruik

Op de bewuste percelen staan zoals gemeld 
schoolgebouwen en een gymzaal die aan vervanging 
toe zijn. De terreindelen buiten deze gebouwen 
bestaan uit grasveld of bestraat speelterrein.

1.5  Doel van het onderzoek

De gemeente heeft met dit verkennend onderzoek 
het doel om eventueel noodzakelijk geachte 
archeologische onderzoeken tijdig in de planning en 
budgetten op te nemen.
Het doel van het bureauonderzoek is om een 
archeologisch verwachtingsmodel op te stellen
Het doel van het booronderzoek is om het 
verwachtingsmodel, opgesteld door het 
bureauonderzoek te toetsen.

1.6  Onderzoeksvragen

Specifiek gelden de volgende onderzoeksvragen:

- Hoe ziet het verwachtingsmodel op basis van 
de studie van geologische, geomorfologische en 
bodemkaarten eruit?

- Hoe ziet het verwachtingsmodel er op basis van de 
beschikbare oude en historisch kaarten eruit?

- Hoe ziet vervolgens het verwachtingsmodel er op 
basis van onderzoek naar latere verstoringen eruit?

- Kan er op basis van de boringen een degelijk 
bodemprofiel worden opgemaakt en hoe ziet dit 
profiel eruit?

- Is er sprake van een intact bodemprofiel met een kans 
op bewaring van eventuele archeologische resten?

- Op welke diepte bevinden zich de kreekafzettingen?

- Zijn archeologische vondsten aangetroffen in de 
boorkernen of bij de terreininspectie?  Zo ja, kunnen er 
uitspraken gedaan worden over de aard, datering en 
mate van conservering?

1.7  Vragen tbv waardering en vervolgstappen

Het betreft geen waarderend onderzoek,  maar een 
verkennend. Van een waardering is dus geen sprake.
Toch kan het bestaan dat op grond van de resultaten 
van dit verkennend onderzoek een archeologische 
begeleiding nodig wordt geacht., waarvoor ook een 
programma van eisen nodig zal zijn.  Ten behoeve van 
een dergelijk selectieadvies:

- Zijn er op basis van de bevindingen uit het 
archeologische bureau- en booronderzoek 
vervolgstappen noodzakelijk? Zo ja welke stappen zijn 
dit en waarom zijn zij noodzakelijk?

1.8  Werkwijze

Volgend op de opdracht van de gemeente Vlissingen 
heeft de WAD een bureauonderzoek uitgevoerd (zie 
hoofdstukken 2 en 3). Dit bureauonderzoek heeft 
als doel een verwachtingsmodel op te stellen, dat 
vervolgens door het booronderzoek moet worden 
getoetst.

Voor het booronderzoek heeft de WAD een Plan van 
Aanpak (PvA VLOS_020_004) opgesteld, waarin de 
probleemstelling, het doel, de vraagstelling en de 
beoogde methode van het onderzoek is uitgeschreven.

Vervolgens zijn ter hoogte van de drie 
onderzoekslocaties twee boringen gepland. Deze 
zijn afgebeeld in figuur 2 De boringen zijn niet diep 
gepland en zijn alleen bedoeld om de gesteldheid van 
de top van de kreekafzettingen onder de bouwvoor 
vast te stellen.

De bevindingen in de boringen zijn beschreven in 
hoofdstuk 4 en de  boorstaten zijn te zien in bijlage 2. 

Vervolgens zijn de resultaten, de conclusies, de 
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beantwoording van de onderzoeksvragen en de 
aanbevelingen beschreven in hoofdstukken 5 en 6.

 Ten behoeve van het archeologisch onderzoek zijn 
door de Walcherse Archeologische Dienst de volgende 
bronnen geraadpleegd:

Adressen (al dan niet digitaal)
- ARCHIS (AMK, IKAW, omg en wng)
- GeoWeb gemeente Vlissingen (topografie, 
kadastergegevens en luchtfoto’s)
- Geoweb/CHS (Provincie Zeeland) (historische kaarten, 
luchtfoto’s)
- Luchtfotografische documentatie (Geoweb Provincie 
Zeeland)
- Luchtfotografische documentatie 1974 (Erfgoed 
Zeeland)
- Zeeuws Archief (oude kaarten, foto’s,
bouwtekeningen, kadastrale minuut)
- Zeeuwse Bibliotheek (fotobank)
- Zeeuws Archeologisch Depot
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Oude kaarten
- Visscher-Romankaart (1650)
- Topografische Kaart van de Hattinga’s (1750)
- Kadastrale kaart van Walcheren (Kuijper 1852)
- Kadastrale kaart van Walcheren (1875)
- Bonnebladen (1926)

Aardwetenschappelijke kaarten
- Rijks Geologische Dienst (RGD). Geologische
kaart van Nederland 1:50.000, Blad Walcheren,
Haarlem: 1972, Tweede druk 1997.
- RGD. Toelichtingen bij de Geologische kaart van 
Nederland 1:50.000, Blad Walcheren, Haarlem: 1972, 
Tweede druk 1997.
- Geomorfologische kaart Van nationaal Georegister 
versie 2008 geraadpleegd in Archis 3
- Bodemkaart (1984/1994) 2014 uit Archis 3
- Bennema, Ir. J. en Dr. Ir. K. van der Meer. De
Bodemkartering van Nederland, deel XII, De
Bodemkartering van Walcheren. Verslagen van 
landbouwkundige onderzoekingen no. 58.4,  Stichting 
voor Bodemkartering, ‘s-Gravenhage: 1952.

Voornaamste literatuur: zie literatuurlijst achteraan.
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Fig. 1  De plangebieden op de topografische kaarten (rood omkaderd). 
Op de luchtfoto uit 2020 zijn de afzonderlijke plangebieden met blauw aangegeven. (bron Geoweb/CHS Provincie Zeeland)



Fig. 2  Locatie van de plangebieden (steeds in blauw) op de 
topografie van Oost-Souburg.
Boven: overzicht Oost-Souburg met plangebieden
Midden links: locatie School Tweemaster Kameleon, Jan van 
Priesterstraat 4
Onder links: locatie gymzaal aan de Braamstraat 3A
Midden rechts: locatie school Parelburcht, Van Visvlietstraat 7
De geplande boringen zijn als groene stippen aangeduid.
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De bodemopbouw van Walcheren kent minimaal vier 
horizonten die samenvallen met een stilstandfase 
in de vorming van een sedimentatie. Het gaat om 
de top van het Pleistoceen dekzand, soms nog 
afgedekt door basisveen, om de top van de mariene 
afzettingen van het Laagpakket van Wormer, om 
de top van een dik pakket veen behorend tot het 
Hollandveen Laagpakket en tenslotte om de top van 
de mariene afzettingen behorend bij het Laagpakket 
van Walcheren. In dit laatste pakket kunnen nog meer 
horizonten behorende bij korte stilstandfasen in de 
sedimentatie voorkomen.

De top van van het Pleistoceen dekzand is vanaf ca. 5500 
v. Chr. op heel veel plaatsen op Walcheren diepgaand 
geërodeerd door kreekgeulen en overstromingen. De 
top van het Pleistoceen zand is hierdoor ter plaatse van 
de onderzoeksgebieden komen te liggen tussen 25 en 
20 meter (noord) en 20 en 15 meter (zuid) onder huidig 
maaiveld. De afzettingen die met de kreekgeulen en 
de overstromingen gepaard gaan, behoren tot het 
Laagpakket van Wormer en komen ongeveer 2000 v. 
Chr.  tot een eind. De top van deze sedimentatie, op 
ca. 1,60 m onder maaiveld, lijkt samen te vallen met 
een nat en zompig landschapstype dat overwegend 
onherbergzaam zal zijn geweest en de basis vormde 
van een drassig veenmoeras. 

Het is duidelijk dat In beide bodemhorizonten 

nauwelijks tot geen archeologische resten verwacht 
kunnen worden. Zij worden bij dit onderzoek verder 
buiten beschouwing gelaten. 

Ongeveer 2000 v. Chr. was de kust gesloten en vormde 
zich daarachter een veenmoeras. In de volgende 1500 
jaar vormde zich een dik veenpakket dat behoort tot 
het Hollandveenpakket. Vanaf ca. 500 v. Chr. kon dit 
moeras door nieuwe openingen in de duinenrij langs 
de kust zich geleidelijk gaan ontwateren. Vanaf die tijd 
kennen we vindplaatsen met archeologische resten 
van bewoning. Het gaat om sporen en vondsten 
behorende tot de ijzertijd en ook de Romeinse tijd die 
terug te vinden zijn in de top van het Hollandveen en in 
een afdekkende, zogenaamde Slufterlaag: een dunne 
kleilaag als sediment van lokale overstromingen die 
vooral in het noorden van Walcheren voorkwamen.

Vanaf de derde eeuw na Chr. wordt het Walcherse 
veenlandschap geteisterd door steeds hevigere 
overstromingen. Het is het gevolg van een samenloop 
van omstandigheden: aan de ene kant was het maaiveld 
door intensieve ontwatering in de Romeinse tijd lager 
komen te liggen en aan de andere kant trad in deze 
periode een zeespiegelstijging op. Opnieuw wordt het 
gebied een getijdenlandschap en wordt het lange tijd 
onbewoonbaar. Diepe getijdengeulen doorsnijden 
het landschap en spoelen het veen weg. In de geulen 
vindt overwegend sedimentatie van zavel en zand 
plaats. Tussen de kreekgeulen vindt door tijdelijke 
overstromingen een meer kleiige sedimentatie plaats. 
Dit zijn de zogenaamde kom- of poelgebieden. 
Het is een dynamisch proces dat perioden van rust 
en perioden van hevige overstromingen kende. 
Het Walcherse landschap is dan ook doorsneden 
geweest door een dicht netwerk van kreekgeulen uit 
verschillende fasen. De afzettingen die gepaard gaan 
met deze getijde-kreekgeulen en overstromingen 
rekenen we tot het Laagpakket van Walcheren.
Omdat het zandige sediment van de kreekgeulen 
minder kon inklinken dan het kleiige sediment in de 
tussenliggende komgebieden, trad zogenaamde 
differentiële klink op. Dit wil zeggen dat de verlande 
kreekgeulen als kreekruggen in het ingeklonken kom- 
of poellandschap kwamen te liggen. (zie fig. 3) 
Vanaf ongeveer de zesde eeuw komt de zee langzaam 
tot rust en komen de eerste mensen weer terug. 
We kennen uit deze periode de nederzetting Villa 
Walichrum in de noordelijke kustzone. In de latere 
eeuwen neemt de bevolking toe en zoeken de mensen 
hun heil op de hoger gelegen kreekruggen. Hier 
bouwden zij hun huizen en legden zij hun akkers aan. 

Fig. 3  De vorming van een kreekrug. 
Bron: Rijkstuinbouwconsulentschap, 1951.

2 .   G e o l o g i e  e n  b o d e m 
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Fig. 5  Bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952; de gele en lichtbruine tinten geven kreekafzettingen, de donkerbruine en donkerbruin-
groene tinten kom- of poelafzettingen. De plangebieden zijn blauw omkaderd. Bron: Bennema & Van der Meer 1952; bewerking WAD.)

Fig. 4 Uitsnede van de bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952; de gele en lichtbruine tinten geven kreekafzettingen, de donkerbruine 
en donkerbruin-groene tinten kom- of poelafzettingen. In onderstaande figuur 5 is op de kaart ingezoomd en zijn de plangebieden blauw 
omkaderd.
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Kaart Code Omschrijving

 Pleistoceen  top tussen 20-15 m -mv (noord) en 15-10 m -mv (zuid)

 Bodemkaart NL 2014 Mn15A
 niet gekarteerd; extrapolatie: kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, 
profielverloop 5

 Geologische kaart 1972 DO.2  getij-inversierug (getijdegeul)

 Geologische kaart 1972 DO.2 / AO.2
 getij-inversierug / Afzettingen van Duinkerke II op Hollandveen op afzettingen 
van Calais (op kleine locatie bij Braamstraat 3A)

 Bennema & vd Meer MOk1/MOa16  zandige oude kreekruggrond / oude kleiplaatgrond (op kleine plaatsen)

 Geomorfologie 2008 10B71 niet gekarteerd; extrapolatie: getij-inversierug

In de tussengelegen, drassige komgebieden lieten zij 
hun vee weiden. In de top van de kreekafzettingen 
die zich direct onder de bouwvoor bevinden zijn 
archeologische resten vanaf de middeleeuwen te 
verwachten.

Op de uiterst gedetailleerde bodemkaart van Walcheren 
uit 1952 van Bennema en Van der Meer is goed te zien 
waar we ter hoogte van de onderzoeksgebieden welke  
van deze twee bodemhorizonten kunnen verwachten. 
(zie 4 en 5)

De plangebieden in Oost-Souburg bevinden zich op 
een oude, brede kreekrug en hebben in de ondergrond 
tot op grotere diepte alleen kreekafzettingen van 
het Laagpakket van Walcheren. Het onderliggend 
veenpakket zal volledig zijn weggespoeld. 

In bovenstaande tabel is weergegeven hoe deze 
kreekafzettingen op de verschillende bodemkaarten 
en geologische en geomorfologische kaarten zijn 
geklassificeerd.



3.1  Onderzoeksgeschiedenis

De plangebieden zijn nog niet eerder onderwerp van 
een archeolgisch onderzoek geweest. In de directe 
nabijheid zijn wel verschillende archeologische 
onderzoeken uitgevoerd. Deze worden kort besproken 
in de volgende paragraaf.  

Substantieel en van belang zijn natuurlijk 
de opgravingen van het terrein van de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburg, de Karolingenburg. 
De oppgravingsresultaten zijn uitvoerig beschreven 
door R. Van Heeringen en verschillende specialisten. 
(Van Heeringen et al. 1995, 113-218)

De ringwalburg is naar alle waarschijnlijkheid in het 
laatste kwart van de negende eeuw aangelegd. (Van 
Heeringen et al. 1995, 23) De nederzetting binnen de 
burg lijkt aan het eind van de tiende eeuw verlaten en 
is verplaatst naar de locatie van het Oranjeplein. Op 
het terrein hebben getuige de opgravingsresultaten 
in de elfde en twaalfde eeuw nog een of meer grote 
boerderijen of schuren gestaan. De wal is in de tijd 
daarna grotendeels geslecht. Op latere oude kaarten is 
te zien dat in de zeventiende tot en met negentiende 
eeuw op het terrein geen grotere gebouwen hebben 
gestaan. Volgens kaarten en  eeuwen hebben in 
de twintigste eeuw slechts enkele boerderijen / 
gebouwen op het terrein gestaan. (ibid. en zie onder) 

De plangebieden, onderwerp van dit onderzoek zijn 
gelegen net ten zuiden van de Kanaalstraat die vanaf de 
burg richting West-Souburg loopt. (Fig. 6) Dit moet één 
van de oudste wegen van Oost-Souburg en Walcheren 
zijn geweest. De weg ligt in het verlengde van de weg 
door de ringburgwal en was daarmee verbonden door 
een brug over de gracht. (Van Heeringen et al. 1995, 
123-127) 

Op de kadastrale minuut 1832 heet de Kanaalstraat de 
Sinits Weg. Hoe de weg in de eeuwen daarvoor heeft 
geheten heb ik nu niet kunnen achterhalen.

Vooral het plangebied Van Visvlietstraat 7 ligt op 
steenworpafstand van de ringwalburg.

3.2  Bekende archeologische waarden 

Walcherse Archeologische Waarde- en 
verwachtingskaart en Beleidsadvieskaart

Deze kaarten zijn opgesteld op basis van oude 

kaarten, archeologische gegevens uit archis en de 

gedetailleerde bodemkaart van Bennema en Van 

3 .  O v e r z i c h t  b e k e n d e  g e g e v e n s  ( b u r e a u o n d e r z o e k )

der Meer ( bijvoorbeeld fig. 4). Het plangebied is hier 
aangeduid als een zone met hoge archeologische 

verwachting. Hier geldt dat bij bodemingrepen 
dieper dan 40 cm met een oppervlaktemaat groter 
dan 100 m² voorafgaand archeologisch onderzoek 
moet plaatsvinden. 

Op de Waarden- en verwachtingskaart is 

de zone van een hoge waarde voorzien, 

omdat het hoge kreekgronden betreft in de 
nabijheid van de ringwalburg. Middeleeuwse 
nederzettingsactiviteiten langs de toegangswegen 

naar de ringwalburg zijn hier te verwachten.

Archeologische gegevens in Archis3

In Archis3 staan verschillende onderzoeken 
en vondstmeldingen in de omgeving van de 
plangebieden gemeld. Deze zijn terug te vinden in 
figuur 7 en zijn opgenomen in Bijlage 1. In het kort 
kunnen we stellen dat bij de meeste onderzoeken 
ten zuiden van de plangebieden en ter hoogte van de 
Kanaalstraat geen archeologisch sporen en vondsten 
uit de middeleeuwen zijn gevonden. Tijdens de 
begeleiding van de rioolwerken aan de oostzijde 
van de Kanaalstraat is een paalspoor en een ander 
grondspoor gedocumenteerd die mogelijk in verband 
staan met de voormalige brug over de gracht van 
de ringwalburg. Interessant is het booronderzoek 
uitgevoerd door Artefact aan de Vlissingsestraat 
(zaakid.nr. 4759094100). Hier is onder een oude 
bouwvoor een vermoedelijk laatmiddeleeuws pakket 
aangeboord, mogelijk ook grachtvullingen van de 
gracht rond de burg en ook een jongere slootvulling.

Ter hoogte van het Oranjeplein hebben ook 
verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Enkele 
van deze onderzoeken, bijvoorbeeld in de Open 
Havenkerk, hebben laatmiddeleeuwse archeologische 
resten aangesneden, maar geen vroegmiddeleeuwse 
resten die in verband kunnen staan met de ringwalburg.

In de kaart uit Archis 3 is het terrein van zeer hoge 
waarde aangeduid dat ook Rijksbescherming geniet 
(Rijksmonumentnummer 46096, AMK-nummer 
1534). De historische dorpskern van Oost-Souburg, 
dat gevormd wordt door het Oranjeplein en de 
aanliggende bebouwing, is een gebied met hoge 
archeologische waarde (AMK-nummer 13436)

Het archief bij het ZAD heeft geen aanvullende 
informatie met betrekking tot de plangebieden. 
(Mailverkeer d.d. 17-12-2020)
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Fig.  7  De plangebieden (blauw omlijnd) met omliggende gegevens uit ARCHIS 3. Bron: ARCHIS III

Fig.  6 Overzichtskaart van plangebieden en ringwalburg. Plangebieden zijn blauw omlijnd. De ringwal is bruin en de gereconstrueerde 
gracht is lichtblauw ingekleurd. De zwarte arcering geeft het vlak met de rijksbescherming van de ringwalburg aan. In oranje de oude Onze-

Lieve-Vrouwe-kerk (de huidge Open Havenkerk)

15-12-2020 Zoeken en Vinden Selecteer Archeologische Objecten

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Zoeken_en_Vinden_Selecteer_Archeologische_Objecten&bookmark=5cda0661-5785-4203-8ea7-8b147fd21894&maponly=true 1/1

Oost-Souburg archis 15-12-2020 13:02:59

Archeologische objecten (selecteerbaar)

Zaakidentificatielabels vondstlocaties

Archeologische vondstlocaties

Zaakidentificatielabels
onderzoeksgebieden

Archeologische onderzoeksgebieden

Rijksmonumentpunten

Rijksmonumentcontouren

Archeologische monumenten (AMK) 2014

50 m
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luchtfoto uit 1974. De zuidelijke aanbouw is rond 
1995 gerealiseerd. 

3.4  Verstoringen

Het is duidelijk dat op basis van bovenstaande 
informatie een verstoring van de ondergrond ter 
hoogte van de plangebieden pas is te verwachten 
vanaf de jaren 50 en 70 van de vorige eeuw toen de 
schoolgebouwen en de gymzaal zijn gerealiseerd. Uit 
de foto uit 1944 blijkt dat de plangebieden, veilig op 
de hoge kreekrug, gevrijwaard zijn van erosie door de 
inundatie van dat jaar.

De bouw van de schoolgebouwen en de gymzaal 
zal ter plaatse de ondergrond tot misschien wel 
een meter onder maaiveld verstoord hebben. En 
oude middeleeuwse bouwvoor en verschillende 
middeleeuwse grondsporen zullen hierdoor 
hoogstwaarschijnlijk verstoord zijn geraakt.

Een geringe verstoring van de ondergrond is te 
verwachten door de verschillende speeltoestellen 
rond de schoolgebouwen en door de grote bomen.

3.3  Bekende historische waarden 

Oude kaarten & luchtfoto’s

Over de historische informatie die de oude kaarten 
ons verschaffen over de drie plangebieden, kunnen 
we kort zijn. Vanaf de oudste kaart die we tot onze 
beschikking hebben, de Visser Romankaart uit 
1680, tot en met de topografische kaart uit 1949 
worden de drie plangebieden zonder bebouwing 
aangeduid. Zij maken deel uit van het open 
land langs de weg richting West-Souburg (later 
de Kanaalstraat).  Hierboven is dit in tabelvorm 
weergegeven  Ter illustratie is hier een uitsnede 
van de kaart van de gebroeders Hattinga uit 1750 
en de luchtfoto uit 1944 opgenomen (fig. 8 ).

Op de luchtfoto uit 1959 zien we voor het eerst 
de schoolgebouwen aan de Jan de Priesterstraat 
en de Van Visvlietstraat. De aanbouw aan de 
Parelburcht aan de Van Visvlietstraat is op de 
topografische kaart van 1993 voor het eerste te 
zien. De gymzaal aan de Braamstraat verschijnt 
op de topografische kaart van 1972 en op de 

 Kaart/luchtfoto Periode Indicator Opmerkingen

 Visscher-Roman 1650 nee grasland/akker
 Hattinga 1750 nee grasland/akker
 Kadasterkaart 1832 nee grasland/akker
 Bonnebladen 1912 nee kleine akkers/tuinen
 Luchtfoto 1944 nee Kleine akkers/tuinen
 Luchtfoto 1959 ja schoolgebouw aan Jan de Priesterstraat en Van Visvlietstraat
 Luchtfoto 1974 ja ook de gymzaal is hier nu te zien
 Luchtfoto heden ja  schoolgebouwen en gymzaal

Fig. 8 De plangebieden (rode cirkels) op de kaart van de gebr. Hattinga 1750  rechts en de luchtoto van de RAF 1944 links 
(bron Zeeuws Archief ZeelI-I-23 ern P. Crucq 1997)
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sporen van agrarisch grondgebruik te verwachten.

- de archeologische verwachting wordt op die 
plaatsen naar beneden bijgesteld, waar de huidige 
schoolgebouwen en gymzaal zijn gebouwd. Hier zal de 
top van de kreekrugafzettingen verstoord zijn geraakt.

De geplande nieuwbouw  zal buiten de contouren van 
de huidige, te slopen gebouwen reiken. (Zie fig. @@) In 
deze gebieden is het bodemprofiel naar verwachting 
intact en de kans daarmee aanwezig dat eventueel 
aanwezige archeologische resten in het gedrang 
komen.

Voor de hoge verwachting op middeleeuwse resten 
in de top van de kreekrugafzettingen is onderstaande 
tabel ingevuld.

Eigenschap Verwachting
datering middeleeuwen

complextype onderwerp van onderzoek; 
mogelijk nederzetting of agrarisch 
gebruik

omvang onderwerp van onderzoek

diepteligging top kreekrug; onderwerp van 
onderzoek

gaafheid en 
conservering

onderwerp van onderzoek buiten 
huidige bebouwing; ter hoogte van 
bebouwing slechte conservering.

locatie er wordt alleen binnen de 
plangebieden gezocht

uiterlijke kenmerken onderwerp van onderzoek

m o g e l i j k e 
verstoringen

ter hoogte van huidige gebouwen

3.5 Gespecificeerd verwachtingsmodel

Het bovenstaande bureauonderzoek leidt tot het 
volgende gespecificeerde verwachtingsmodel:

- op basis van de studie van de bodemkaarten en 
geologische kaarten kan gesteld worden dat de 
plangebieden ter plaatse liggen van kreekafzettingen 
met hier en daar ook kleiplaatafzettingen. De 
kreekafzetting zullen naar verwachting diep reiken 
en onderliggend veen hebben weg geslagen. De 
archeologische verwachting geldt daarom uitsluitend 
de top van de kreekafzettingen en daarmee 
archeologische resten vanaf de middeleeuwen. Voor 
resten uit eerdere perioden geldt een (zeer) lage 
verwachting.

- op basis van de studie van de beschikbare historische 
bronnen in de vorm van oude kaarten en foto’s kan 
gesteld worden dat ter hoogte van de plangebieden 
een lage verwachting geldt voor archeologische resten 
uit de nieuwe tijd. Volgens de kaarten en de foto’s zijn 
de langebieden onbebouwd gebleven tot in de jaren 
50 (Jan de Priesterstraat 4 en van Visvlietstraat 7) en de 
jaren 70 (Braamstraat 3A) van de vorige eeuw.

- op basis van de studie van bekende archeologische 
gegevens uit de nabije omgeving van de 
plangebieden kan gesteld worden dat er een hoge 
verwachting geldt voor archeologische resten 
uit de vroege en late middeleeuwen. Op geringe 
afstand van de plangebieden ligt de locatie van de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburg van Oost-Souburg 
die nog bewoning heeft gekend tot in de 12e eeuw. 
De nederzetting binnen de ringwal lijkt al aan het eind 
van de tiende eeuw richting het huidige Oranjeplein 
te zijn verhuisd.

De locatie Van Visvlietstraat ligt op ca. 150 meter vanaf 
de wal en op ca. 100 meter vanaf de buitenzijde van de 
gereconstrueerde gracht rond de ringwal. De locatie 
Jan de Priesterstraat 4 ligt op ca. 440 meter afstand van 
de ringwal. 

Bij de verkennende onderzoeken en opgravingen 
rondom de locatie van de ringwalburg in Domburg zijn 
op grote schaal middeleeuwse nederzettingssporen 
gevonden. (Meijlink & Silkens 2012; Meijlink 2018; ook 
wordt momenteel gewerkt aan de ADC-rapportage 
van de grote opgraving in het Singelgebied, waarbij 
zeer veel middeleeuwse sporen en vondsten zijn 
gevonden.) Ook rond de ringwalburg van Oost-
Souburg zijn middeleeuwse nederzettingsresten en 
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4.1  Inleiding en methode

Om het verwachtingsmodel te toetsen zijn in elk 
plangebied twee grondboringen gepland. (Fig. 2) 
Uiteindelijk zijn er zeven boringen gezet op een 
iets andere plaats dan gepland. Om boring 5 te 
controleren is ook nog boring 7 in de nabijheid ervan 
gezet. De boringen hebben we niet op voorhand met 
GPS uitgezet, maar zijn in het veld op het oog gezet 
en nadien met GPS ingemeten. De verplaatsing was 
steeds minimaal.  (Fig. 9 en 10)

De boringen zijn alle gezet tot een diepte tussen 1,10 
en 1,30 meter onder maaiveld met een Edelmanboor 
met een diameter van 7 cm. Alleen boring 7 is gestopt 
op 50 cm onder maaiveld. De boringen reikten alle tot 
onderin nog in zandige kreekafzettingen.  (Zie bijlage 
2 boorkolommen) Zij zijn niet dieper doorgezet, 
omdat naar verwachting het onderliggend veen door 
de kreek weggeslagen zal zijn geweest en omdat voor 
de geplande nieuwbouw naar verwachting niet dieper 
dan een meter gegraven gaat worden. Er zijn namelijk 
geen kelders gepland.

Het veldteam bestond uit B. Meijlink. Beschrijver van 
de boorkernen B. Meijlink.

Elke boring is individueel ingemeten met GPS. Hiervoor 
maakt de WAD gebruik van een jaarlijks gekeurd GPS 
systeem. Netwerk, onderhoud en keuring worden 
geleverd door het bedrijf LNR Globalcom.

De vraagstelling van het booronderzoek betrof de 
inventarisatie van de staat van de bodem onder de 
huidige bouwvoor: 

- is de top van de kreekafzettingen nog intact of is deze 
top in de loop der eeuwen verstoord geraakt?

- Daarnaast: zijn bij de boringen eventueel 
archeologische indicatoren waargenomen?

Het booronderzoek moest daarom gericht zijn op 
de beantwoording van de onderzoeksvragen, zoals 
opgesteld in paragraaf 1.6 en onderstaand in paragraaf 
5.2 worden beantwoord.

4.2  Resultaat boringen en stratigrafie

Plangebied Jan de Priesterstraat 4 locatie Tweemaster-
Kameleon

Hier zijn de boringen 1 en 2 gezet (zie fig. 9 en bijlage 2). 
Onder een dunne bouwvoor en een laag opgebrachte 

grond bevindt zich op een diepte van resp. 57 en 45 
cm onder maaiveld (0,74 m +NAP en 0,72 m +NAP) de 
top van een stevige kleilaag die we als plaatafzettingen 
interpreteren. De bovenste vijf centimeter is vuilig 
en we vermoeden dat dit het restant van een oude 
cultuurlaag of oude bouwvoor is.

De kleilaag zelf is tussen 18cm (boring 1) en 32 cm 
(boring 2) dik. Eronder liggen matig zandige, slappe 
kreekafzettingen die bovenin wat vuilig overkomen.

Plangebied Braamstraat 3A locatie gymzaal

Hier zijn de boringen 3 en 4 gezet (zie fig. 9 en 
bijlage 2). In boring 3 lag onder een 10 cm dunne 
bouwvoor een 65 cm dikke laag opgebrachte grond 
met baksteenfragmenten en houtskool. Op 75 cm 
onder maaiveld (0,76 m +NAP) is opnieuw de top van 
een stevige kleilaag aangeboord. Ook hier denken 
we aan plaatafzettingen. De kleilaag is hier maar 20 
cm dik. Eronder bevindt zich zwak siltig zand dat aan 
kreekafzettingen is toe te schrijven. Ook hier is dit 
pakket bovenin wat vuilig.

In boring 4 hebben we stratigrafisch hetzelfde beeld, 
alleen ligt hier de bovenkant van de plaatafzettingen 
op 50 cm onder maaiveld  (0,62 m +NAP) en is deze 
kleilaag slechts 18 cm dik.

Plangebied Van Visvlietstraat 7 locatie Parelburcht

Hier zijn de boringen 5, 6 en 7 gezet (fig. 10 en bijlage 2). 
In boring 5 ligt onder een 30 cm dikke bouwvoor op 1,03 
m +NAP de top van een homogeen donkergroengrijs 
matig siltig zandpakket met wat baksteenspikkel. 
We vermoeden dat we hier een oude slootvulling 
aangeboord hebben. Deze kan laatmiddeleeuws, 
maar ook later dateren. Op 1,10 meter onder maaiveld 
(0,23 m +NAP) is een pakket matig siltig zand 
aangeboord te zijn, dat kreekafzettingen lijken, maar 
wel lichtgroengrijs van kleur is. Waarschijnlijk komt dit 
door uitspoeling vanuit het bovenliggende pakket. Om 
zeker te gaan dat het geen beperkt lokaal fenomeen 
was, is enkele meters weg nog de boring 7 aangezet. 
deze vertoonde dezelfde mogelijke slootvulling beeld 
en is daarom niet verder doorgezet.

In de noordoosthoek van het schoolterrein is boring 
6 gezet. In deze boring ligt onder een bouwvoor van 
30 cm dikte een dik donkerbruingrijs matig siltig 
zandpakket, dat we als een cultuurlaag interpreteren. 

4 .   R e s u l t a t e n  a r c h e o l o g i s c h  v e l d o n d e r z o e k
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4.3  Vondstmateriaal

Bij booronderzoek zijn geen vondsten gedaan. In 
de boorbeschrijving zijn wel de waarnemingen van 
houtskool, baksteenspikkel en verbrande kleispikkels 
meegenomen.

In de laag was klein baksteenspikkel en ook verbrande 
klei te zien, evenals wat plantresten. De cultuurlaag 
kan laatmiddeleeuws zijn, maar ook later dateren. De 
bovenkant van dit pakket ligt op 1,19 m +NAP en de 
onderkant op 90 cm onder maaiveld / 0,49 m +NAP. 
Eronder bevindt zich matig siltig zand behorende bij 
kreekafzettingen.

Stratigrafie

Basisveen en pleistoceen zand

Niet bereikt.

Laagpakket van Wormer (Afzettingen van Calais) 

Niet bereikt.

Hollandveen 

en/of middeleeuwse/nieuwe tijd moernering

Niet bereikt, naar alle waarschijnlijkheid door latere 
kreek weggespoeld.

Laagpakket van Walcheren (Afzettingen van Duinkerke)

Overwegend matig siltige, slappe zandlagen die 
behoren bij kreekafzettingen.

Oude (middeleeuwse?) bouwvoor?

Op de locatie Jan de Priesterstraat is een kleipakket 
van plaatafzettingen dat bovenin vuilig is. Dit kan het 
restant van een cultuurlaag of oude bouwvoor zijn. De 
datering hiervan is onbekend.

Op de locatie Van Visvlietstraat is in boring 6 een 
antropogeen pakket aangeboord, dat we ook als een 
cultuurlaag interpreteren. De datering hiervan kan in 
de late middeleeuwen liggen, maar kan ook later zijn.

Recente bouwvoor

De recente bouwvoor is overal vrij dun en ligt bij veel 
boringen op een laag(je)  recent opgebrachte grond.
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Fig.  9 Overzichtskaart met de locaties van de daadwerkelijk gezette boringen in oranje (oorspronkelijk geplande  boringen in groen, boven 
plangebied Jan de Priesterstraat 4 en onder plangebied Braamstraat 3A
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Fig. 10  Overzichtskaart met de locaties van de daadwerkelijk gezette boringen in oranje (oorspronkelijk geplande  boringen in groen), 
plangebied Van Visvlietstraat 7
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5 .   C o n c l u s i e s ,  w a a r d e s t e l l i n g  e n  s e l e c t i e a d v i e s

5.1  Algemeen

Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader 
van de plannen van de gemeente Vlissingen om in 
Oost-Souburg de twee oude schoolgebouwen aan 
de Visvlietstraat 7 en de Jan de Priesterstraat 4 te 
vervangen door twee nieuwe scholen. Ook bestaat het 
plan om de oude gymzaal aan de Braamstraat 3a te 
vervangen door een nieuwe. (zie Fig. 1 en Fig. 2) Bij de 
voorlopige bouwplannen is geen sprake van kelders of 
anderszins diep reikende structuren. Het gaat om een 
eenvoudige fundering die maximaal tot een diepte 
van 0,8 – 1 meter onder straatniveau reikt.

De gemeente Vlissingen heeft de Walcherse 
Archeologische Dienst (WAD) opdracht gegeven een 
verkennend archeologisch onderzoek uit te voeren. De 
wens van de opdrachtgever is hierbij inzicht te krijgen 
in eventuele archeologische restricties, waarmee bij 
de verdere planontwikkeling rekening moet worden 
gehouden. De gemeente heeft daarmee als doel 
om eventueel noodzakelijk geachte archeologische 
onderzoeken tijdig in de planning en budgetten op te 
nemen.

Dit is het rapport van het bureauonderzoek en een 
booronderzoek dat de Walcherse Archeologische 
Dienst (WAD) in het kader van de geplande 
ontwikkeling heeft uitgevoerd. 

Het bovenstaande bureauonderzoek leidt tot 
het gespecificeerde verwachtingsmodel dat 
bij de beantwoording van de onderstaande 
onderzoeksvragen uitgebreid is beschreven. Het 
betreft uiteindelijk een hoge verwachting op 
archeologische resten uit de middeleeuwen die in 
verbinding kunnen staan met de ringwalburg.

Het booronderzoek heeft het verwachtingsmodel 
getoetst. Op grond hiervan kan de hoge verwachting 
op middeleeuwse resten gehandhaafd blijven. In 
de boringen die in de plangebieden zijn gezet is in 
ieder geval ter hoogte van de planlocaties Jan de 
Priesterstraat en de van Visvlietstraat sprake van een 
vrijwel intact bodemprofiel. In de boringen op beide 
locatie lijkt ook het restant van een cultuurlaag of een 
oude bouwvoor bewaard. Bovendien is op de locatie 
Van Visvlietstraat nog een pakket aangeboord dat 
mogelijk een oude slootvulling betreft. 

Van de aangeboorde, mogelijke cultuurlaag op de 
locatie Jan de Priesterstraat is de datering onbekend. 

van de aangeboorde cultuurlaag op de locatie Van 
Visvlietstraat kunnen we zeker niet uitsluiten dat 
deze een laatmiddeleeuwse datering heeft. De 
baksteenspikkel verhindert een vroegmiddeleeuwse 
datering. De cultuurlaag kan echter ook uit de nieuwe 
tijd stammen.

Van de locatie Braamstraat 3A is in de twee 
boringen onder de bouwvoor en een pakket recent 
opgebrachte grond geen spoor van een oude 
bouwvoor of cultuurlaag gevonden. De bovenkant 
van het oorspronkelijke kleisediment, geïnterpreteerd 
als plaatzafzettingen, ligt wel ongeveer op de zelfde 
hoogte in NAP-waarden als die van hetzelfde soort 
kleipakket op de locatie Jan de Priesterstraat.

5.2  Onderzoeksvragen

Specifiek gelden de volgende onderzoeksvragen:

- Hoe ziet het verwachtingsmodel op basis van 
de studie van geologische, geomorfologische en 
bodemkaarten eruit?

Op basis van de studie van de bodemkaarten en 
geologische kaarten kan gesteld worden dat de 
plangebieden ter plaatse liggen van kreekafzettingen 
met hier en daar ook kleiplaatafzettingen. De 
kreekafzetting zullen naar verwachting diep reiken 
en onderliggend veen hebben weg geslagen. De 
archeologische verwachting geldt daarom uitsluitend 
de top van de kreekafzettingen en daarmee 
archeologische resten vanaf de middeleeuwen. Voor 
resten uit eerdere perioden geldt een (zeer) lage 
verwachting.

- Hoe ziet het verwachtingsmodel er op basis van de 
beschikbare oude en historisch kaarten eruit?

Op basis van de studie van de beschikbare historische 
bronnen in de vorm van oude kaarten en foto’s kan 
gesteld worden dat ter hoogte van de plangebieden 
een lage verwachting geldt voor archeologische resten 
uit de nieuwe tijd. Volgens de kaarten en de foto’s zijn 
de langebieden onbebouwd gebleven tot in de jaren 
50 (Jan de Priesterstraat 4 en van Visvlietstraat 7) en de 
jaren 70 (Braamstraat 3A) van de vorige eeuw.

- op basis van de studie van bekende archeologische 
gegevens uit de nabije omgeving van de 
plangebieden kan gesteld worden dat er een hoge 
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verwachting geldt voor archeologische resten 
uit de vroege en late middeleeuwen. Op geringe 
afstand van de plangebieden ligt de locatie van de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburg van Oost-Souburg 
die nog bewoning heeft gekend tot in de 12e eeuw. 
De nederzetting binne de ringwal lijkt al aan het eind 
van de tiende eeuw richting het huidige Oranjeplein 
te zijn verhuisd.

De locatie Van Visvlietstraat ligt op ca. 150 meter vanaf 
de wal en op ca. 100 meter vanaf de buitenzijde van de 
gereconstrueerde gracht rond de ringwal. De locatie 
Jan de Priesterstraat 4 ligt op ca. 440 meter afstand van 
de ringwal. 

Bij de verkennende onderzoeken en opgravingen 
rondom de locatie van de ringwalburg in Domburg zijn 
op grote schaal middeleeuwse nederzettingssporen 
gevonden. (Meijlink & Silkens 2012; Meijlink 2018; ook 
wordt momenteel gewerkt aan de ADC-rapportage 
van de grote opgraving in het Singelgebied, waarbij 
zeer veel middeleeuwse sporen en vondsten zijn 
gevonden.) Ook rond de ringwalburg van Oost-
Souburg zijn middeleeuwse nederzettingsresten en 
sporen van agrarisch grondgebruik te verwachten.

- Hoe ziet vervolgens het verwachtingsmodel er op 
basis van onderzoek naar latere verstoringen eruit?

De archeologische verwachting wordt op die 
plaatsen naar beneden bijgesteld, waar de huidige 
schoolgebouwen en gymzaal zijn gebouwd. Hier zal de 
top van de kreekrugafzettingen verstoord zijn geraakt.

De geplande nieuwbouw  zal buiten de contouren 
van de huidige, te slopen gebouwen reiken. (Zie fig. 
11-13) In deze gebieden is het bodemprofiel naar 
verwachting intact en de kans daarmee aanwezig dat 
eventueel aanwezige archeologische resten in het 
gedrang komen.

- Kan er op basis van de boringen een degelijk 
bodemprofiel worden opgemaakt en hoe ziet dit 
profiel eruit?

Er kan op basis van de boringen een degelijk profiel 
worden opgemaakt. De boringen zijn tot ca. 1,25 m 
diepte onder maaiveld gezet. Onderin bevinden zich 
slappe. matig siltige zandafzettingen die behoren 
bij kreekafzettingen. In de boringen 1 t/m vier op 
de locaties Jan de Priesterstraat 4 en Braamstraat 3A 
worden de zandige afzettingen afgedekt door een 
kleilaag die we in navolging van de kartering uit 1952 
door Bennema en Van der Meer als plaatzafzettingen 
interpreteren. Op de locatie Jan de Priesterstraat lijkt 
bovenin dit kleipakket een restant van een oude 

bouwvoor of cultuurlaag aanwezig. Daarboven 
bevindt zich recent opgebrachte grond en een dunne 
bouwvoor.

Op de locatie Van Visvlietstraat 7 bevinden zich  onder 
de bouwvoor in twee boringen een vermoedde 
slootvulling en in een boring een dik pakket 
antropogeen opgehoogde grond. Dit is mogelijk een 
cultuurlaag die ook van laatmiddeleeuwse oorsprong 
kan zijn.

- Is er sprake van een intact bodemprofiel met een kans 
op bewaring van eventuele archeologische resten?

Op de locaties Jan de Priesterstraat en Braamstraat lijkt  
het profiel grotendeels intact en is op de eerste locatie 
mogelijk een restant van de oude bouwvoor bewaard. 
Op de locatie Van Visvlietstraat is in de gezette 
boringen geen intact bodemprofiel waargenomen. 
Dat komt, omdat ter plaatse van twee boringen een 
oude sloot ingegraven lijkt te zijn en in een boring 
een antropogeen pakket is aangeboord. samen met 
baksteenspikkel en verbrande kleispikkel kunnen deze 
fenomenen een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid 
van meer archeologische sporen en resten die terug 
kunnen gaan tot in de middeleeuwen.

- Op welke diepte bevinden zich de kreekafzettingen?

De kleilagen, die wij interpreteren als plaatafzettingen, 
afzettingen liggen rond de 0,75 m +NAP. Deze kleilagen 
zijn relatief dun. De bovenkant van de zandige 
kreekafzettingen ligt tussen de 0,56 en 0,40 m +NAP. 
Dit geldt voor de plangebieden Jan de Priesterstraat 
en Braamstraat. Op de locatie Van Visvlietstraat is in 
de boringen geen intacte top van de kreekafzettingen 
waargenomen.

- Zijn archeologische vondsten aangetroffen in de 
boorkernen of bij de terreininspectie?  Zo ja, kunnen er 
uitspraken gedaan worden over de aard, datering en 
mate van conservering?

Er zijn geen vondsten tijdens dit onderzoek gedaan. 
Wel zijn in de boorkernen enkele baksteenspikkels en 
verbrande kleispikkels waargenomen.
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5.4  Advies

Op grond van bovenstaande luidt het advies om ter 
plaatse van die terreindelen van de plangebieden 
waar nieuwbouw is gepland buiten de contouren 
van de huidige te slopen gebouwen proefsleuven 
te graven. (zie figuur 11 - 13) Het doel van het 
proefsleuvenonderzoek is om na te gaan of in deze 
terreindelen archeologische resten aanwezig zijn en 
hoe deze moeten worden gewaardeerd. 

Het proefsleuvenonderzoek moet uitgevoerd 
worden door een gecertificeerd archeolgisch 
onderzoeksbureau- of instantie op basis van een 
programma van eisen dat door het bevoegde gezag is 
goedgekeurd. 

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek zal aan 
de basis liggen van de besluitvorming of op plaatsen 
nog een kleine opgraving moet plaatsvinden. Omdat 
het relatief kleine terreindelen betreffen, kan bij het 
aantreffen van archeologische sporen ook in overleg 
met opdrachtgever besloten worden om direct uit te 
breiden naar een opgraving.

5.3  Waardestelling & selectieadvies

Het betreft geen waarderend onderzoek,  maar een 
verkennend. Van een waardering is dus geen sprake.We 
hebben we kunnen vaststellen dat het bodemprofiel 
in grote lijnen intact bewaard is gebleven buiten de 
contouren van de schoolgebouwen en de gymzaal. 
Waar het bodemprofiel niet intact is, op de locatie Van 
Visvlietstraat 7, is dit het gevolg van ogenschijnlijk 
archeologische fenomenen. Dit leidt tot onderstaande 
beantwoording van de onderzoeksvraag:

- Zijn er op basis van de bevindingen uit het 
archeologische bureau- en booronderzoek 
vervolgstappen noodzakelijk? Zo ja welke stappen zijn 
dit en waarom zijn zij noodzakelijk?

Een vervolgonderzoek achten we noodzakelijk om 
volgende redenen:

- De plangebieden liggen in de onmiddelijke nabijheid 
van de middeleeuwse ringwalburg op dezelfde 
brede kreekrug. In Domburg is gebleken dat veel 
middeleeuwse nederzettingssporen en sporen van 
agrarische werkzaamheden rond de ringwalburg  
kunnen worden verwacht.

- in het plangebied Jan de Priesterstraat 4 locatie 
Tweemaster-Kameleon en Braamstraat 3A locatie 
gymzaal lijkt een intact bodemprofiel aangeboord 
te zijn met op eerstgenoemde locatie mogelijk nog 
resten van een oude bouwvoor of cultuurlaag.

- in het plangebied Van Visvlietstraat 7 locatie 
Parelburcht is het bodemprofiel niet meer intact als 
gevolg van antropogene fenomenen in de vorm 
van mogelijk een opgevulde sloot en van een dikke 
cultuurlaag. De laatste zou laatmiddeleeuws kunnen 
dateren, maar misschien ook in de nieuwe tijd. 

De vervolgstap die wij nodig achten is de uitvoering 
van een proefsleuvenonderzoek om:

- te onderzoeken of in de plangebieden inderdaad 
sprake is van een middeleeuws niveau met niet alleen 
het restant van een cultuurlaag, maar wellicht ook 
andere archeologische sporen.

- de eventueel aanwezige en in de proefsleuven 
aangesneden archeologische resten en vindplaatsen 
te waarderen. Het gaat daarbij om de bepaling van de 
aard, de omvang (indien mogelijk), de datering en de 
mate van conservering van deze resten / vindplaatsen.

- aan de hand van de waardering een selectieadvies op 
te kunen stellen over al dan niet de noodzaak van een 
verder onderzoek in de vorm van een opgraving.
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Fig. 12 Overzichtskaart geplande nieuwbouw (paars en geel en verticale arcering) tegenover bestaande bouw (dubbel gearceerd, verticaal en 
schuin), plangebied Braamstraat 3A 24

Fig.  11 Overzichtskaart geplande nieuwbouw (gearceerd) tegenover bestaande bouw (rode lijn), plangebied Jan de Priesterstraat 4



Fig.  13 Overzichtskaart geplande nieuwbouw (gearceerd) tegenover bestaande bouw (rode lijn), locatie Van Visvlietstraat 7.
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L i j s t  a f b e e l d i n g e n  e n  t a b e l l e n

Fig. 1  De plangebieden op de topografische kaarten en luchtfoto uit 2020. (bron: Geoweb/CHS Provincie Zeeland)

Fig. 2  Locatie van de plangebieden op de topografie van Oost-Souburg. met overzicht geplande boringen.

Fig. 3  De vorming van een kreekrug. (Bron: Rijkstuinbouwconsulentschap, 1951.)

Fig. 4 Uitsnede van de bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952; 

Fig. 5  Bodemkaart met plangebieden. (Bron: Bennema & Van der Meer 1952; bewerking WAD.)

Fig.  6 Overzichtskaart van de plangebieden ten opzichte van de ringwalburg. 

Fig.  7  De plangebieden met omliggende gegevens uit ARCHIS 3. (Bron: ARCHIS 3)

Fig. 8 De plangebieden geprojecteerd op de kaart van de gebr. Hattinga 1750 en de luchtoto van de RAF 1944. (bron 
Zeeuws Archief ZeelI-I-23 en P. Crucq 1997)

Fig.  9 Overzichtskaart met de locaties van de daadwerkelijk gezette boringen, plangebieden Jan de Priesterstraat 4 
en Braamstraat 3A 

Fig. 10  Overzichtskaart met de locaties van de daadwerkelijk gezette boringen,plangebied Van Visvlietstraat 7

Fig.  11 Overzichtskaart geplande nieuwbouw, locatie Jan de Priesterstraat 4.

Fig. 12 Overzichtskaart geplande nieuwbouw, locatie Braamstraat 3A.

Fig.  13 Overzichtskaart geplande nieuwbouw, locatie Van Visvlietstraat 7.
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Bijlage 1 Archis 3 gegevens in en rond plangebied



Bijlage 1. VLOS_020_004 Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost-Souburg 

Archisgevens in en rond Oost-Souburg ten behoeve van bureauonderzoek

zaakidentificatienr toponiem soort onderzoek objectnr beschrijving

2055142100 Oranjeplein - Burgemeester 

Stemerdinglaan

booronderzoek 1076652 Naar aanleiding van de voorbereiding van bouwplannen op de hoek van het Oranjeplein en de Burgemeester Stemerdinglaan te Oost-Souburg heeft ArcheoMedia BV 

een bureauonderzoek met controleboringen uitgevoerd. Hierbij is een leisteenfragmentje aangetroffen tussen 1,8 en 2,1 m-mv. Aangezien de archeologische 

verwachting het hoogste is voor het gedeelte van de locatie dat momenteel nog bebouwd is, is aanbevolen om de sloop van de bebouwing archeologisch te begeleiden 

en vervolgens nog boringen te zetten op de plaats van de bebouwing. Rapporten: C.C. Brienen, M.W.A. de Koning en F. van der Wal, 2005,  Verkennend 

bureauonderzoek met controleboringen aan het Oranjeplein te Oost-Souburg, Arnicon/Archeomedia-rapport A04-482-Z en Nijdam, L. en N.J.W. van der Feest, 2005, 

Oranjeplein en Burgermeester Stemerdinglaan te Oost-Sousburg, Rapport A04-482-Z

270339-270341 vondsten leisteen ME-NT, industrieel wit aardewerk, kleipijp; beide NT. (Met de opvallende toevoeging: "2 pijpensteeltjes duiden op het gebruik van dit gedeelte van de 

onderzoekslokatie als (moes)tuin of akkerland in de 17e tot 19e eeuw" :-) )

175802/171543 

/175803

complexen: akker/tuim NT - NT; bewoning ME - NT; bewoning NTL - NTL

2085307100 Beciusstraat; Kanaalstraat begeleiding 1073177 In de Beciusstraat zijn 13 waarnemingen gedaan. De profielen bestonden uit een dikke laag recente verstoring met daaronder verschillende lagen bestaande uit klei- en 

zavel afzettingen. Dit zijn de afzettingen van de poelgronden (hier moet kreekafzettingen bedoeld zijn). Grote delen van de ondergrond zijn tot op ca. 1 meter onder 

straatniveau verstoord door diverse huisaansluitingen. Op een aantal plaatsen (waarneming 1,4,7,8,9) komt een oud loopniveau/bewoningslaag voor. Op basis van een 

stukje industrieel aardewerk dat in één bewoningsniveau werd gevonden kan deze mogelijk gedateerd worden in de periode 1800-1900. Of deze datering ook voor de 

andere loopniveau's geldt is door gebrek aan dateerbare vondsten niet te achterhalen. Looveren, V. van en J. McDonald, 2005, Oost-Souburg, Beciusstraat / Kanaalstraat 
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273061-273062 vondsten: 1 scherf industrieel wit NTL - NTL en 6 fragm. bouwmateriaalNTM - NTL

204076-204077 complexen: 2 x nederzetting met stedelijk karakter NT

1073179 Ter hoogte van huisnummer 2 in de Kanaalstraat werd bij de aanleg van het wegcunet een paalspoor met een doorsnede van 30cm geregistreerd. Aangezien bij dit 

paalspoor geen vondsten zijn aangetroffen, is dateren niet mogelijk. Het valt niet uit te sluiten dat dit spoor bij de oorspronkelijke brugverbinding over de gracht rond de 

ringwalburg heeft behoord. Tijdens eerdere opgravingen in en rond het terrein van de Karolingische ringwalburg heeft men bij de westelijke doorgang van de wal een 

grote hoeveelheid paalsporen van een brugfundering gevonden. Naast het paalspoor is een grote verkleuring waargenomen, waarvan de aard onbekend is gebleven. 

386732-386733 vondsten: 1 paalgat en een grondspoor ME-NT

235678-235679 complexen: type niet te bepalen ME-NT

1077834 In de Kanaalstraat zijn 10 waarnemingen gedaan, waarvan er negen onder deze melding vallen. (een paalkuil krijgt een eigen melding) In de Kanaalstraat bestaat de 

ondergrond uit zand, de afzettingen van de kreekrug. Hier werden bij nagenoeg alle registraties meerdere bewoningslagen vastgesteld. Het materiaal dat hieruit werd 

verzameld wijst voor alle lagen op een datering in de Nieuwe Tijd. Ter hoogte van huisnummer 10 werd een bakstenen put

waargenomen. Deze kan een oude bezinkput of een deel van een oude riolering zijn. Door afwezigheid van dateerbaar vondstmateriaal is het moeilijk een precieze 

datering te geven. Op basis van de stratigrafie en de afmetingen van de bakstenen (17x7x4,5) kan er aangenomen worden dat de put ten vroegste uit de Nieuwe Tijd 

dateerd.

273063-273067 vondsten: aardewerk 1 Pingsdorf VMED-LMEA; 4 kleipijp NT; 2 steengoed NTV; 3 roodbakkend LMEB-NTV; 7 roodbakkend NT

376069 sporen: bakstenen waterput/waterreservoir

172191-172196 complexen: nederzetting met stedelijk karakter 3 x NTV-NTM; 1 x VMED-LMEA; 1 x LMEB-NTV; 1 x NTM-NTL

2808808100 Souburg vondstmelding archief 1051048 Vliedberg volgens J. de Man met opmerking door invoerder: "ZEKER GEEN VLUCHTBERG. RCC: Documentatie RCC: Man, JC De 1888 nr 59" Besteman, J.C., 1981, Mottes 

in the Netherlands: a provisional survey and inventory, pp.40-59, Reeks Hoekstra, T.J., H.L. Janssen & I.W.L. Moerman (red. 1981) en Man, J.C. de, 1888, Vliebergen in 

Walcheren.

873517 sporen: ophogingslaag LME

549554 complexen: mottekasteel LME

2811650100 Souburg opgraving 1032279 Dit behelst de grote opgraving uit 1969 van een groot deel van de ringwalburg . R.M.VAN HEERINGEN E.A. (EDS.) 1995, Oost-Souburg (p. 115-218), in Vroeg-

Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland

703590-703599 vondsten: aardewerk vanaf VMED tot LMEB; bouwmateriaal tegel, metaalslak, hutteleem ME, keramiek pelgrimsbeeldje NTV

864403-864404 sporen: kuil ME; wal/omwalling VME- LME

864963-864972 sporen: huisplattegrond ME, ophogingslaag VME-LME, waterput ME, gracht VME-LME, beerput LMEB, paalgat/-kuil ME, greppel/sloot, ME fundering ME, muur ME 

459748-459749 complexen: bewoning (inclusief verdediging) onbepaald ME en (ring)walburg VME - LME

477713-477733 complexen: 18 x bewoning (inclusief verdediging) onbepaald vooral ME en 2 x (ring)walburg VME - LME

2269153100 Paspoortstraat 2 bureauonderzoek op perceel zeer oud huis, eronder worden ook nog middeeleeuwse bewoningsresten verwacht. Ras, J., 2010, Archeologisch Bureauonderzoek Plangebied Paspoortstraat 

2, Oost-Souburg, Gemeente Vlissingen, SOB Research-rapport 1688-0912

2443887100 Vlissingsestraat, Van 

Turnhoutstraat, De 

Deckerestraat

booronderzoek Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. ca. 10 verkennende boringen voor plangebied Hof Kromwege te Oost-Souburg. Ter plaatste 

zullen 52 woningen worden gesloopt om plaats te maken voor 45 nieuw te bouwen woningen. Besuijen, G.P.A., 2014, Oost-Souburg Hof Kromwege. Gemeente 

Vlissingen. Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van verkennende boringen. Artefact-rapport 104

2872782100 Karolingische Burg opgraving 1042875 Kleine opgraving in 1981 + kleine proefsleuf in 1983, na afloop van de grote opgravingen van 1969-1972 (waarn.20984) In totaal tussen 1969 en 1983 ruim 1 ha 

opgegraven. Heeringen, R.M. van , et.al., 1995, De opgravingen te Oost-Souburg in Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland (p.115-218).



880359-880360 sporen: plattegrond/configuratie VMEC (aanleg burg IXd); plattegrond/configuratie LMEA (Een of meer grote boerderijen of schuren binnen voormalige burg XI/XII); 

plattegrond/configuratie VMED (Nederzetting binnen ringwalburg, begin 10e eeuw - eind 10e eeuw)

615922-615923 

en 626539

complexen: (ring)walburg VMEC, bewoning (inclusief verdediging) onbepaald LME en (ring)walburg VMED

4759094100 Vlissingsestraat booronderzoek onderzoek nog niet afgemeld; hier is een oude bouwvoor boven vermoedelijk laatmiddeleeuwse pakketten aangeboord. Hier moet een vervolgonderzoek in de vorm van 

een opgraving moet plaats vinden

2811659100 Souburg vondstmelding 1047638 Hooggelegen terrein, grenzend aan Karol. burcht en oude kerk Oost-Souburg.

875223 sporen: cultuurlaag VMED - LMEB

549607 complexen: bewoning (inclusief verdediging) onbepaald VMED - LMEB

2134814100 Kanaalstraat, Beciusstraat bureauonderzoek Algemeen: Standaard Archeologische Inventarisatie: SMA projectnummer 838100. Het plangebied omvat o.a. de herinrichting van de Kanaalstraat en de Beciusstraat. 

Laatstgenoemde straat is beschreven    in een deelrapportage met hetzelfde nummer Projectmedewerkers: Anne-marie Visser Diversen: Gebiedsomtrek kan afwijken van 

de werkelijkheid Conclusie en Aanbeveling: Het onderzoek leverde  aanwijzingen voor bewoning. Een aanvullende archeologische inventarisatie werd noodzakelijk 

geacht voorafgaand aan de herinrichtingsplannen, tevens werd geadviseerd de werkzaamheden in de Beciusstraat te laten begeleiden.

2027765100 Oranjeplein 2 booronderzoek type onderzoek: booronderzoek kaartblad: 48B coordinaten: 31.11/387.79 toponiem: Oranjeplein 2 gemeente: Vlissingen aanvang: 05-02-2003/21-05-2003/18-06-2003 

duur: 3 dagen motief: bouwwerkzaamheden complextype en datering: kerkhof en stad; datering VMEC-NTC onderzoekers: E.E.B. Bulten, N. v/d Feest
2412839100 Paspoortstraat 2-4; 

Rehobothstraat 2

bureauonderzoek Betreft een actualisatie van onderzoeksmeldingsnummer 38.556, bouwplan is herzien en plangebied is uitgebreid. Opnieuw geldt: heel oud pand met eronder 

verwachting op middeleeuwse bewoningsresten. Advies: vervolgonderzoek; dat is later niet opgevolgd, gevolg: kleine noodopgraving waarbij grote molensteen als 

deksteen van een grote waterput is gevonden. Bosch, J.E. van den, 2013, Archeologisch Bureauonderzoek Paspoortstraat 2-4 en Rehobothstraat 2, Oost- Souburg, 

Gemeente Vlissingen, SOB Research-rapport 2100-1306

3231213100 Oranjeplein vondstmelding Op 1 mei 2000 zijn bij het slopen van enkele panden aan het Oranjeplein in Oost-Souburg muurresten en een plavuizen vloer van waarschijnlijk een kelder aangetroffen. 

De funderingen waren opgebouwd uit rode baksteen met een steenformaat van 24 x 12 x 6 cm. De vloer was gelegd met rode plavuizen van 15 x 15 cm. De kelder heeft 

vermoedelijk toebehoord aan een pand uit de vijftiende/zestiende eeuw.  J. Jongepier, 2000, Nieuwsbrief nr. 11
820529-820530 vondsten: keramiek baksteen en plavuizen LMEB-NTM

879248-879249 sporen: vloer en fundering LMEB-NTV

601395-601398 complexen: Bewoning (inclusief verdediging) onbepaald LMEB-NTV

2022775100 Oranjeplein proefsleuven 1070450/ 

1077798

In de proefsleuven zijn de resten van een postmiddeleeuws tuinencomplex aangetroffen, te dateren van de 16e tot en met de 19e eeuw. Daarnaast zijn funderings- en 

uitbraaksleuven uit de 19e en de 20e eeuw gevonden. Van een mogelijke relatie met de dichtbij gelegen vroegmiddeleeuwse ringwalburcht van Oost-Souburg is geen 

sprake, dit was wel een van de onderzoeksvragen. Voogd, J.B. de, 2001/2002, Een AAO aan het Oranjeplein/Verlengde Doornluststraat te Oost-Souburg (Zld.) ARC-

briefrapport

2129647100 Open Havenkerk begeleiding 1083293 Archeologische begeleiding tbv de ontgravingswerkzaamheden van de kerkvloer van de Open Havenkerk te Oost-Souburg. De werkzaamheden gaan tot circa 30 cm -Mv. 

De archeologische begeleiding diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige 

archeologische resten. In het kerkgebouw kunnen onder de vloer archeologische resten voorkomen (zoals  fundamenten, muurwerk en graven) met een datering vanaf 

circa 1250, maar mogelijk nog ouder. Tijdens de werkzaamheden zijn funderingsresten van de toren (14e eeuw), de voormalige schipmuren van de kerk (14e/15e eeuw), 

een mogelijke grafkelder (16e eeuw) en een puinlaag (verstoring uit de 20e eeuw) aangetroffen. De kwaliteit van de funderingen is over het algemeen goed. Op basis van 

de fundamenten van de schipmuren uit de 14e/15e eeuw blijkt dat de kerk oorspronkelijk mogelijk smaller was. De aangetroffen funderingen zijn behoudenswaardig en 

zijn daarom tijdens de werkzaamheden intact gelaten. De puinlaag (spoor 2) is een verstoring en is aangebracht in de 20e eeuw. Deze is niet behoudenswaardig. Tijdens 

de archeologische begeleiding zijn diverse begravingen aangetroffen. Er is geen enkele begraving in situ aangetroffen. De delen van menselijke skeletten lagen niet in 

anatomisch verband maar los verspreid in de puinlaag (spoor 2). Uit een mededeling van gemeenteleden blijkt dat graven zijn geruimd en de menselijke resten zijn 

herbegraven tijdens herstelwerkzaamheden aan de kerkvloer in 1947. Uit de archeologische begeleiding van de ontgravingswerkzaamheden blijkt dat onder de 

voormalige vloer van de kerk funderingsresten aanwezig zijn van de toren (14e eeuw), de voormalige schipmuren van de kerk (14e/15e eeuw) en een mogelijke 

grafkelder (16e eeuw). Schamp, C.R.C., 2006, Open Havenkerk te Oost-Souburg, Archeologische begeleiding van de ontgravingswerkzaamheden van de kerkvloer, RAAP-

rapport 1415
297671-297673 vondsten: 121 menselijk bot NTV-NT; 6 frag. Baksteen NTV-NTV; 1 aw scherf steengoed LMEB-NTM

2205024100 Oranjeplein 2A bureauonderzoek  Algemeen: Archeologisch Bureauonderzoek: SMA projectnummer 2386013. Kadastrale percelen: Vlissingen, I, 3829 [een klein deel direct ten noorden van de kerk] 

Projectmedewerkers: Brand Klooster, Jochem Boschloo Diversen: Gebiedsomtrek kan afwijken van de werkelijke omvang van het plangebied ISBN: 978-90-8705-061-0 

Conclusies en Aanbeveling: De beoogde bodemingrepen ten behoeve van de geplande nieuwe ontmoetingsruimte naast de kerk zullen leiden tot verstoring van het 

bodemarchief en de eventueel daarin nog aanwezige archeologische waarden. Op basis van deze archeologische bureaustudie achten wij de aanwezigheid van 

archeologische waarden uit de Vroege en Late-Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd binnen het plangebied in principe mogelijk. Eventuele sporen zullen zich voornamelijk 

in de top van een Duinkerke II-pakket en het onmiddellijk daarop liggende middeleeuwse ophogingspakket bevinden. Er wordt aanbevolen een Inventariserend 

Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven te laten uitvoeren.Gezien de te verwachten resten, menselijk botmateriaal, eventueel graven, eventueel grondsporen die in 

verband staan met vroeg middeleeuwse bewoning en middeleeuws vondstmateriaal als wel vondstmateriaal uit de Nieuwe Tijd is een onderzoek door middel van het 

zetten van boringen niet wenselijk. Afwijkend van bovenstaande aanbeveling adviseert de heer Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst, op basis van het 

bureauonderzoek en de richtlijnen van de gemeente Vlissingen, een archeologische begeleiding te laten plaatsvinden. Dit advies heeft de heer Meijlink kenbaar gemaakt 

aan de initiatiefnemer en aan de gemeente Vlissingen. Klooster, B. & H.J. Boschloo, 2008, Rapport archeologisch bureauonderzoek Oranjeplein 2a te Oost-Souburg, 

gemeente Vlissingen.Rapport projectnummer 2386013
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Rapportage Archeologisch Booronderzoek

Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
VLOS_020_004

Plaats: Oost-Souburg
Gemeente: Vlissingen

Opdrachtgever: Gemeente Vlissingen

Kaartblad: 65D
OM-nummer: 4929104100
Bepaling Locatie: Dgps
Bepaling Maaiveldhoogte: Dgps

Verklaring boorschema

Bijmengsel 2

Bijmengsel 1

Grondsoort

Zand

Klei

Veen

Silt

Humus

Grind



Walcherse Archeologische Dienst

Boring: 1 Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
Datum: 11-12-2020 Beschrijver: B.Meijlink X: 30585,76 Y: 387575,11 Z: 1,31
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, matig siltig Sterk humeus Donker Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 1,01 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Zwak humeus Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Opgebrachte grond 
Opmerking: Vuile laag 
Ondergrens: 57 -mv NAP: 0,74 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, matig siltig Stevig Grijs-Bruin 
Bodem: Cultuurlaag Spoor roestvlekken 
Opmerking: Vuilig 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Plaatafzettingen 
Ondergrens: 62 -mv NAP: 0,69 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak siltig Stevig Licht Grijs-Bruin 
Bodem: Spoor roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Plaatafzettingen 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 0,56 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig slap Bruin-Grijs Ja-gevlekt 
Bodem: Menglaag Spoor roestvlekken 
Opmerking: Met kleibrokjes, komt niet natuurlijk over 
Ondergrens: 98 -mv NAP: 0,33 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Slap Licht Bruin-Grijs 
Bodem: Weinig roestvlekken 
Opmerking: Lijkt nu wel natuurlijk  
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 130 -mv NAP: 0,01 Boortype: Edelman 7 

Boring: 2 Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
Datum: 11-12-2020 Beschrijver: B.Meijlink X: 30609,38 Y: 387552,25 Z: 1,17
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, matig siltig Sterk humeus Donker Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 0,87 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Opgebrachte grond 
Opmerking: Vuile laag 
Ondergrens: 45 -mv NAP: 0,72 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, matig zandig Stevig Grijs-Bruin 
Bodem: Cultuurlaag Weinig roestvlekken 
Opmerking: Vuilig 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Plaatafzettingen 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 0,67 Aard ondergr.: Geleidelijk Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, matig zandig Stevig Grijs-Bruin 
Bodem: Weinig roestvlekken 
Opmerking: Komt wat vuilig over 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Plaatafzettingen 
Ondergrens: 77 -mv NAP: 0,40 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Slap Licht Grijs-Bruin 
Fragmenten van schelpen 

Bodem: Weinig roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 110 -mv NAP: 0,07 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 



Walcherse Archeologische Dienst

Boring: 3 Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
Datum: 11-12-2020 Beschrijver: B.Meijlink X: 30720,76 Y: 387581,96 Z: 1,51
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, matig siltig Sterk humeus Donker Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 10 -mv NAP: 1,41 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig humeus Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Bkst, HK 
Ondergrens: 75 -mv NAP: 0,76 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak siltig Stevig Grijs-Grijs 
Bodem: Veel roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Plaatafzettingen 
Ondergrens: 95 -mv NAP: 0,56 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Slap Licht Bruin-Grijs 
Bodem: Spoor roestvlekken 
Opmerking: Bovenin met kleibrokjes, onderin zandlaagjes 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 125 -mv NAP: 0,26 Boortype: Edelman 7 

Boring: 4 Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
Datum: 11-12-2020 Beschrijver: B.Meijlink X: 30753,45 Y: 387584,50 Z: 1,12
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, matig siltig Sterk humeus Donker Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 10 -mv NAP: 1,02 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Matig humeus Donker Grijs-Bruin 
Bodem: Opgebrachte grond 
Archeologie: Bkst, HK, puin 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 0,62 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Klei, zwak siltig Stevig Grijs-Bruin 
Bodem: Veel roestvlekken 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Plaatafzettingen 
Ondergrens: 68 -mv NAP: 0,44 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Slap Licht Bruin-Grijs 
Bodem: Weinig roestvlekken 
Opmerking: Bovenin met kleibrokjes, lijkt ook wat vuiler, onderin schoon 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 115 -mv NAP: -0,03 Boortype: Edelman 7 



Walcherse Archeologische Dienst

Boring: 5 Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
Datum: 11-12-2020 Beschrijver: B.Meijlink X: 30910,74 Y: 387509,67 Z: 1,33
Maaiveld: Grasland

Lithologie: Zand, matig siltig Donker Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 1,03 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Donker Groen-Grijs 
Bodem: Slootvulling 
Archeologie: Bkst 
Opmerking: Homogeen 
Ondergrens: 110 -mv NAP: 0,23 Aard ondergr.: Diffuus Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, zwak siltig Matig slap Licht Groen-Grijs 
Opmerking: Groenige Uitspoeling vanuit sloot 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 116 -mv NAP: 0,17 Boortype: Edelman 7 

Boring: 6 Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
Datum: 11-12-2020 Beschrijver: B.Meijlink X: 30924,95 Y: 387539,41 Z: 1,39
Maaiveld: Perk

Lithologie: Zand, matig siltig Donker Bruin 
Bodem: Bouwvoor 
Ondergrens: 30 -mv NAP: 1,04 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Donker Bruin-Grijs 
Bodem: Cultuurlaag 
Archeologie: Bkst, vkl, plant 
Ondergrens: 90 -mv NAP: 0,44 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Bruin-Grijs 
Lithostratigrafie: Laagpakket van Walcheren Lithogenese: Kreekrugafzettingen 
Ondergrens: 115 -mv NAP: 0,19 Boortype: Edelman 7 



Walcherse Archeologische Dienst

Boring: 7 Project: Nieuwbouw scholen en gymzaal Oost Souburg
Datum: 11-12-2020 Beschrijver: B.Meijlink X: 30908,46 Y: 387507,48 Z: 1,34
Maaiveld: Grasland

Lithologie: 
Bodem: 
Ondergrens: Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: 
Bodem: 
Opmerking: 
Ondergrens: 

Zand, matig siltig Donker Bruin 
Bouwvoor 
10 -mv NAP: 1,29

Zand, zwak siltig Geel-Bruin 
Opgebrachte grond 
Bouwzand 
30 -mv NAP: 1,09 Aard ondergr.: Scherp Boortype: Edelman 7 

Lithologie: Zand, matig siltig Donker Groen-Grijs 
Bodem: Slootvulling 
Ondergrens: 50 -mv NAP: 0,89 Boortype: Edelman 7 



AFKORTINGENLIJST        
        
        
Algemeen    Vondstmateriaal/inclusies    
aav aanleg vlak   aw aardewerk   mn mangaan
afw afwerking   bot bot    fo fosfaat
inh inhoud    bst baksteen   sch schelp
sp spoor    bw bouwmateriaal   slk slak
verz verzamelwijze   hk houtskool   vst vuursteen
vnr vondstnummer   ker keramiek   Fe ijzer
vul vulling    ma monster algemeen  Ca kalk 
wp werkput   met metaal    plt plantenresten
mv maaiveld   nst natuursteen    

        
Sporen     Vorm    Lithologie/Textuur
bv bouwvoor   lin lineair   k klei
gr greppel    onr onregelmatig  s silt 
kl kuil    o ovaal   z zand
lg laag    rh rechthoekig  V veen 
pg paalgat    vk vierkant   
pgk paalgatkuil       
pk paalkuil    s scherp   1-4 licht-sterk
rec recent    g geleidelijk  
        
        
Kleur        
bl blauw  gro groen  l licht
br bruin  ro rood  d donker
ge geel  wi wit   
gr grijs  zw zwart   
or oranje        

Bodemhorizont
XXX  onbekend    MOER      gemoerneerd

BASV      Basisveen    PLEI      Pleistoceen dekzand

BV     bouwvoor    REC      Recente verstoring

HOLV      Hollandveen    WALC  Laagpakket van Walcheren
HOLVAAR Veraard Hollandveen   WORM Laagpakket van Wormer
KREEK    kreekvulling

Aardewerk        
bg  blauwgrijs aardewerk (Elmpt, Paffrath en aanverwante baksels) 
g  grijs aardewerk       
kp  kogelpot aardewerk      
pi  pingsdorf aardewerk      
r  rood aardewerk      
s steengoed       
wm  wit Maaslands aardewerk     
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S a m e n v a t t i n g

Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader van de plannen van de gemeente Vlissingen om in Oost-Souburg 
de twee oude schoolgebouwen aan de Van Visvlietstraat 7 en de Jan de Priesterstraat 4 te vervangen door twee 
nieuwe scholen. Ook bestaat het plan om de oude gymzaal aan de Braamstraat 3a te vervangen door een nieuwe. 
(zie Fig. 1 en Fig. 2) Bij de voorlopige bouwplannen is geen sprake van kelders of anderszins diep reikende structuren. 
Het gaat om een eenvoudige fundering die maximaal tot een diepte van 0,8 – 1 meter onder straatniveau reikt.

Dit is het rapport van het proefsleuvenonderzoek dat de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in het kader van 
de geplande planontwikkeling heeft uitgevoerd. Opdrachtgever is de gemeente Vlissingen. In december 2020 heeft 
de WAD al op basis van een bureauonderzoek een verwachtingsmodel opgesteld dat vervolgens door boringen 
getoetst is. Volgens de verwachting zouden er mogelijk sporen uit de vroege-late middeleeuwen aanwezig kunnen 
zijn, deels gerelateerd aan de vroegmiddeleeuwse ringwalburg.

Voor het veldonderzoek heeft de WAD een programma van eisen (PvE) en een plan van aanpak (PvA) opgesteld. Op 
onbebouwde terreindelen zijn aan de Jan de Priesterstraat en de Braamstraat telkens één proefsleuf gegraven. Aan 
de van Visvlietstraat zijn drie sleuven gegraven, verspreid over het terrein.

De vraagstelling van het proefsleuvenonderzoek betrof 

Specifiek voor het onderzoek:
- Zijn in de ondergrond archeologische sporen en vondsten aanwezig? Zo ja,
welke sporen, structuren en vondsten zijn dit?
- Hoe kunnen de sporen, structuren en vondsten worden geïnterpreteerd en
gedateerd?
- Is er daarnaast verder nog sprake van stratigrafisch te onderscheiden
fenomenen?
- Is een fasering tussen verschillende sporen, structuren en vondsten aan te
brengen en hoe luidt deze?
- Wat is de mate van conservering van de sporen, structuren en vondsten?

Ten behoeve van het selectieadvies:
- Wat is de waardering (volgens de waarderingstabel KNA versie 4.0 VS06) van
de vindplaatsen?
- Welke vervolgstappen worden geadviseerd?

Tijdens het veldonderzoek zijn binnen de plangebieden aan de Jan de Priesterstraat en de Braamstraat geen 
behoudenswaardige sporen aangetroffen. Wel gaven de profielen een beeld op de gebruiksgeschiedenis van 
de terreinen als cultuurgronden van de middeleeuwen tot de nieuwe tijd. Binnen het plangebied aan de van 
Visvlietstraat troffen de archeologen op de top van de kreekafzettingen, deels in een dunne laag kleiplaatgronden, 
wel een groot aantal greppels, kuilen en een enkel paalspoor uit de 10e-13e eeuw aan. De sporen zijn doorgaans 
vrij ondiep bewaard gebleven.

Uit het verstoringsonderzoek is gebleken dat de bodem bij de bouw van de huidige school tot een diepte van ca. 
1,00m ontgraven is. De top van de kreekrug is hierbij op veel plaatsen verstoord. 

Op grond van bovenstaande luidt het advies om enkel op het terrein aan de Van Visvlietstraat een vervolgonderzoek 
uit te voeren. Binnen de contouren van het oude schoolgebouw in de vorm van een arceologische begeleiding. Buiten 
de contouren van het oude gebouw in de vorm van een archeologische opgraving. Het onderzoek moet uitgevoerd 
worden door een gecertificeerd archeologisch onderzoeksbureau- of instantie op basis van een programma van 
eisen dat door het bevoegde gezag is goedgekeurd. 

Voor de terreinen aan de Jan de Priesterstraat en de Braamstraat is geen behoudenswaardige archeologie vastgesteld 
en wordt geen vervolgonderzoek geadviseerd. Deze plangebieden worden voor de archeologie vrijgegeven.
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1.1  Beschrijving van de onderzoeksopdracht

Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader 
van de plannen van de gemeente Vlissingen om in 
Oost-Souburg de twee oude schoolgebouwen aan 
de Visvlietstraat 7 en de Jan de Priesterstraat 4 te 
vervangen door twee nieuwe scholen. Ook bestaat het 
plan om de oude gymzaal aan de Braamstraat 3a te 
vervangen door een nieuwe. (zie Fig. 1 en Fig. 2) Bij de 
voorlopige bouwplannen is geen sprake van kelders of 
anderszins diep reikende structuren. Het gaat om een 
eenvoudige fundering die maximaal tot een diepte 
van 0,8 – 1 meter onder straatniveau reikt.

De gemeente Vlissingen heeft de Walcherse 
Archeologische Dienst (WAD) opdracht gegeven een 
verkennend archeologisch onderzoek uit te voeren. De 
wens van de opdrachtgever is hierbij inzicht te krijgen 
in eventuele archeologische restricties, waarmee bij 
de verdere planontwikkeling rekening moet worden 
gehouden. De gemeente heeft daarmee als doel 
om eventueel noodzakelijk geachte archeologische 
onderzoeken tijdig in de planning en budgetten op te 
nemen.

In december 2020 heeft de WAD een bureauonderzoek 
en een inventariserend veldonderzoek in de vorm 
van boringen uitgevoerd. Hierbij kon niet uitgesloten 
worden dat door de geplande nieuwbouw op de 
locaties geen archeologische waarden bedreigd 
worden. Hierop is geadviseerd het verkregen 
verwachtingsmodel te toetsen aan de hand van enkele 
gerichte proefsleuven.

Dit is het rapport van het proefsleuvenonderzoek dat 
de Walcherse Archeologische Dienst (WAD) in het 
kader van de geplande ontwikkeling heeft uitgevoerd 
tussen 24 en 30 maart 2021. 

Het doel van het IVO-P is om te onderzoeken of 
archeologische resten aanwezig zijn en wat de aard, 
de datering en de mate van conservering van deze 
resten is. De resultaten van dit onderzoek liggen aan 
de basis van het besluit tot vervolgonderzoek in de 
vorm van opgraving of, bij tegenvallende resultaten en 
een navenante lage waardering, tot vrijstelling voor de 
nieuwbouw van verder archeologisch onderzoek. 

Het onderzoek is gericht op:
- de vaststelling van de aanwezigheid dan wel 
afwezigheid van resten van bewoning en/of 

landgebruik uit de middeleeuwen in de top van de 
oude kreekafzettingen.

- de waardering van de archeologische resten van een 
eventueel aanwezige vindplaats.

Van belang voor het onderzoek zijn de aard, de 
omvang, de mate van conservering en de datering van 
de eventueel aanwezige grondsporen.

1.2  Wettelijk kader en beleidskader

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd in 
het kader van de Erfgoedwet en de Monumentenwet 
1988, die binnenkort overgaat in de Omgevingswet. 
In de wet is bepaald dat de gemeente de archeologie 
regelt in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
De Walcherse gemeenten hebben daartoe 
een archeologiebeleid vastgesteld in de Nota 
archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-
2022. Hierin is een inventarisatie gemaakt van de 
archeologische waarden en verwachtingen op 
Walcheren, vertaald in de Archeologische Waarden- 
en Verwachtingskaart Walcheren 2016. Ook zijn zes 
hoofdthema’s geformuleerd die richtingevend kunnen 
zijn bij het nemen van selectiebesluiten. Onderzoek 
naar de vroegmiddeleeuwse ringwalburgen op 
Walcheren vormt één van de hoofdthema’s van het 
Walchers archeologiebeleid. Hiertoe hoort natuurlijk 
ook de directe omgeving van de ringwalburgen, waar 
activiteiten zullen hebben plaatsgevonden die in 
relatie tot de ringwalburgen staan.

Naar de hoogte van de archeologische waarde en 
verwachting en met de hoofdthema’s in ogenschouw 
is een Beleidsadvieskaart opgesteld met een 
vrijstellingsregeling. Dit is vertaald in alle gemeentelijke 
bestemmingsplannen, waarin regels verbonden zijn 
aan de dubbelbestemmingen Waarde Archeologie.

Indien de provincie als bevoegde overheid optreedt 
dan geldt het provinciale archeologiebeleid 
vastgesteld in de Cultuurnota 2017-2020. Dit is hier 
niet van toepassing.

1.3  Ligging van het onderzoeksgebied

De drie onderzoekslocaties in Oost-Souburg zijn:

- Schoollocatie Parelburcht aan de Visvlietstraat 7

1 .   I n l e i d i n g

5



- Schoollocatie Tweemaster Kameleon aan de Jan de 
Prietserstraat 4

- Gymzaallocatie aan de Braamstraat 3a

De ligging van de onderzoekgebieden is weergegeven 
in de figuren 1 en 2.

1.4 Huidig gebruik en toekomstig gebruik

Op de bewuste percelen staan zoals gemeld 
schoolgebouwen en een gymzaal die aan vervanging 
toe zijn. De terreindelen buiten deze gebouwen 
bestaan uit grasveld of bestraat speelterrein.

1.5  Doel van het onderzoek

De gemeente heeft met dit onderzoek het doel om 
eventueel noodzakelijk geachte archeologische 
onderzoeken tijdig in de planning en budgetten op te 
nemen.

Doel van de proefsleuven (IVO met proefsleuven) is het 
vaststellen van de aard, ouderdom, omvang, gaafheid 
en conservering van eventuele vindplaatsen om tot 
een waardestelling te komen. Het betreft een controle 
en eventuele bevestiging van de resultaten van het 
bureau- en booronderzoek.

1.6  Onderzoeksvragen

Onderzoek naar de ontwikkelingsgeschiedenis van 
bewoning uit de middeleeuwen naar de nieuwe tijd, 
past binnen de onderzoeksagenda van het Walchers 
archeologiebeleid. Specifiek geldt dit ook voor 
onderzoek naar de vroegmiddeleeuwse ringwalburgen 
op Walcheren.

Er is nog maar weinig onderzoek verricht naar het 
gebruik en de inrichting van het landschap rond de 
ringwalburg van Oost-Souburg.

Specifiek gelden de volgende onderzoeksvragen:

- Zijn in de ondergrond archeologische sporen en 
vondsten aanwezig? Zo ja, welke sporen, structuren en 
vondsten zijn dit?

- Hoe kunnen de sporen, structuren en vondsten worden 
geïnterpreteerd en gedateerd?

- Is er daarnaast verder nog sprake van stratigrafisch te 
onderscheiden fenomenen?

- Is een fasering tussen verschillende sporen, structuren 
en vondsten aan te brengen en hoe luidt deze?

- Wat is de mate van conservering van de sporen, 
structuren en vondsten?

1.7  Vragen tbv waardering en vervolgstappen

- Wat is de waardering (volgens de waarderingstabel KNA 
versie 4.0 VS06) van
de vindplaatsen?

- Welke vervolgstappen worden geadviseerd?

1.8  Werkwijze

Volgend op de opdracht van de gemeente Vlissingen 
heeft de WAD een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd 
(zie hoofdstukken 4 en 5). Dit onderzoek heeft als 
doel het vaststellen van de aard, ouderdom, omvang, 
gaafheid en conservering van eventuele vindplaatsen 
om tot een waardestelling te komen. Het betreft een 
controle en eventuele bevestiging van de resultaten 
van het bureau- en booronderzoek (samengevat in 
hoofdstuk 2 en 3).

Voor het onderzoek heeft de WAD een Programma 
van Eisen (VLOS_021_001 PvE) en een Plan van 
Aanpak (VLOS_021_001 PvA) opgesteld, waarin de 
probleemstelling, het doel, de vraagstelling en de 
beoogde methode van het onderzoek is uitgeschreven.

Vervolgens zijn ter hoogte van de drie 
onderzoekslocaties vijf proefsleuven gepland. Deze 
zijn afgebeeld in figuur 2.

De bevindingen van het onderzoek zijn beschreven 
in hoofdstuk 4 en een overzicht van de sporen en 
vondsten is opgenomen in bijlage 2. 

Vervolgens zijn de resultaten, de conclusies, de 
beantwoording van de onderzoeksvragen en de 
aanbevelingen beschreven in hoofdstukken 5 en 6.

Ten behoeve van het archeologisch onderzoek zijn 
door de Walcherse Archeologische Dienst de volgende 
bronnen geraadpleegd:

Adressen (al dan niet digitaal)
- ARCHIS (AMK, IKAW, omg en wng)
- GeoWeb gemeente Vlissingen (topografie, 
kadastergegevens en luchtfoto’s)
- Geoweb/CHS (Provincie Zeeland) (historische kaarten, 
luchtfoto’s)
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- Luchtfotografische documentatie (Geoweb Provincie 
Zeeland)
- Luchtfotografische documentatie 1974 (Erfgoed 
Zeeland)
- Zeeuws Archief (oude kaarten, foto’s,
bouwtekeningen, kadastrale minuut)
- Zeeuwse Bibliotheek (fotobank)
- Zeeuws Archeologisch Depot
- Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)

Oude kaarten
- Visscher-Romankaart (1650)
- Topografische Kaart van de Hattinga’s (1750)
- Kadastrale kaart van Walcheren (Kuijper 1852)
- Kadastrale kaart van Walcheren (1875)
- Bonnebladen (1926)

Aardwetenschappelijke kaarten
- Rijks Geologische Dienst (RGD). Geologische
kaart van Nederland 1:50.000, Blad Walcheren,
Haarlem: 1972, Tweede druk 1997.
- RGD. Toelichtingen bij de Geologische kaart van 
Nederland 1:50.000, Blad Walcheren, Haarlem: 1972, 
Tweede druk 1997.
- Geomorfologische kaart Van nationaal Georegister 
versie 2008 geraadpleegd in Archis 3
- Bodemkaart (1984/1994) 2014 uit Archis 3
- Bennema, Ir. J. en Dr. Ir. K. van der Meer. De
Bodemkartering van Nederland, deel XII, De
Bodemkartering van Walcheren. Verslagen van 
landbouwkundige onderzoekingen no. 58.4,  Stichting 
voor Bodemkartering, ‘s-Gravenhage: 1952.

Voornaamste literatuur: zie literatuurlijst achteraan.
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Fig. 1  De plangebieden op de topografische kaarten (rood omkaderd). 
Op de luchtfoto uit 2020 zijn de afzonderlijke plangebieden met blauw aangegeven. (bron Geoweb/CHS Provincie Zeeland)



Fig. 2  Locatie van de plangebieden (steeds in blauw) op de 
topografie van Oost-Souburg. De boringen zijn als groene stippen 
aangeduid, de proefsleuven donkergroen.
Boven: overzicht Oost-Souburg met plangebieden
Midden links: locatie School Tweemaster Kameleon, Jan van 
Priesterstraat 4
Onder links: locatie gymzaal aan de Braamstraat 3A
Midden rechts: locatie school Parelburcht, Van Visvlietstraat 7
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De bodemopbouw van Walcheren kent minimaal vier 
horizonten die samenvallen met een stilstandfase 
in de vorming van een sedimentatie. Het gaat om 
de top van het Pleistoceen dekzand, soms nog 
afgedekt door basisveen, om de top van de mariene 
afzettingen van het Laagpakket van Wormer, om 
de top van een dik pakket veen behorend tot het 
Hollandveen Laagpakket en tenslotte om de top van 
de mariene afzettingen behorend bij het Laagpakket 
van Walcheren. In dit laatste pakket kunnen nog meer 
horizonten behorende bij korte stilstandfasen in de 
sedimentatie voorkomen.

De top van van het Pleistoceen dekzand is vanaf ca. 5500 
v. Chr. op heel veel plaatsen op Walcheren diepgaand 
geërodeerd door kreekgeulen en overstromingen. De 
top van het Pleistoceen zand is hierdoor ter plaatse van 
de onderzoeksgebieden komen te liggen tussen 25 en 
20 meter (noord) en 20 en 15 meter (zuid) onder huidig 
maaiveld. De afzettingen die met de kreekgeulen en 
de overstromingen gepaard gaan, behoren tot het 
Laagpakket van Wormer en komen ongeveer 2000 v. 
Chr.  tot een eind. De top van deze sedimentatie, op 
ca. 1,60 m onder maaiveld, lijkt samen te vallen met 
een nat en zompig landschapstype dat overwegend 
onherbergzaam zal zijn geweest en de basis vormde 
van een drassig veenmoeras. 

Het is duidelijk dat In beide bodemhorizonten 
nauwelijks tot geen archeologische resten verwacht 
kunnen worden. Zij worden bij dit onderzoek verder 
buiten beschouwing gelaten. 

Ongeveer 2000 v. Chr. was de kust gesloten en vormde 
zich daarachter een veenmoeras. In de volgende 1500 
jaar vormde zich een dik veenpakket dat behoort tot 
het Hollandveenpakket. Vanaf ca. 500 v. Chr. kon dit 
moeras door nieuwe openingen in de duinenrij langs 
de kust zich geleidelijk gaan ontwateren. Vanaf die tijd 
kennen we vindplaatsen met archeologische resten 
van bewoning. Het gaat om sporen en vondsten 
behorende tot de ijzertijd en ook de Romeinse tijd die 
terug te vinden zijn in de top van het Hollandveen en in 
een afdekkende, zogenaamde Slufterlaag: een dunne 
kleilaag als sediment van lokale overstromingen die 
vooral in het noorden van Walcheren voorkwamen.

Vanaf de derde eeuw na Chr. wordt het Walcherse 
veenlandschap geteisterd door steeds hevigere 
overstromingen. Het is het gevolg van een samenloop 
van omstandigheden: aan de ene kant was het maaiveld 
door intensieve ontwatering in de Romeinse tijd lager 
komen te liggen en aan de andere kant trad in deze 
periode een zeespiegelstijging op. Opnieuw wordt het 
gebied een getijdenlandschap en wordt het lange tijd 
onbewoonbaar. Diepe getijdengeulen doorsnijden 
het landschap en spoelen het veen weg. In de geulen 
vindt overwegend sedimentatie van zavel en zand 
plaats. Tussen de kreekgeulen vindt door tijdelijke 
overstromingen een meer kleiige sedimentatie plaats. 
Dit zijn de zogenaamde kom- of poelgebieden. 

Het is een dynamisch proces dat perioden van rust 
en perioden van hevige overstromingen kende. 
Het Walcherse landschap is dan ook doorsneden 
geweest door een dicht netwerk van kreekgeulen uit 
verschillende fasen. De afzettingen die gepaard gaan 
met deze getijde-kreekgeulen en overstromingen 
rekenen we tot het Laagpakket van Walcheren.
Omdat het zandige sediment van de kreekgeulen 
minder kon inklinken dan het kleiige sediment 
en het onderliggende slappe veenpakket in de 
tussenliggende komgebieden, trad zogenaamde 
differentiële klink op. Dit wil zeggen dat de verlande 
kreekgeulen als kreekruggen in het ingeklonken kom- 
of poellandschap kwamen te liggen. (zie fig. 3) 

Vanaf ongeveer de zesde eeuw komt de zee langzaam 
tot rust en komen de eerste mensen weer terug. 
We kennen uit deze periode de nederzetting Villa 

Fig. 3  De vorming van een kreekrug. 
Bron: Rijkstuinbouwconsulentschap, 1951.

2 .   G e o l o g i e  e n  b o d e m 
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Fig. 5  Detail bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952; de gele en lichtbruine tinten geven kreekafzettingen, de donkerbruine en 
donkerbruin-groene tinten kom- of poelafzettingen. De plangebieden zijn blauw omkaderd. Bron: Bennema & Van der Meer 1952; bewerking WAD.)

Fig. 4 Uitsnede van de bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952; de gele en lichtbruine tinten geven kreekafzettingen, de donkerbruine 
en donkerbruin-groene tinten kom- of poelafzettingen. In onderstaande figuur 5 is op de kaart ingezoomd en zijn de plangebieden blauw 
omkaderd.
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Kaart Code Omschrijving

 Pleistoceen  top tussen 20-15 m -mv (noord) en 15-10 m -mv (zuid)

 Bodemkaart NL 2014 Mn15A
 niet gekarteerd; extrapolatie: kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel, 
profielverloop 5

 Geologische kaart 1972 DO.2  getij-inversierug (getijdegeul)

 Geologische kaart 1972 DO.2 / AO.2
 getij-inversierug / Afzettingen van Duinkerke II op Hollandveen op afzettingen 
van Calais (op kleine locatie bij Braamstraat 3A)

 Bennema & vd Meer MOk1/MOa16  zandige oude kreekruggrond / oude kleiplaatgrond (op kleine plaatsen)

 Geomorfologie 2008 10B71 niet gekarteerd; extrapolatie: getij-inversierug

Walichrum in de noordelijke kustzone. In de latere 
eeuwen neemt de bevolking toe en zoeken de mensen 
hun heil op de hoger gelegen kreekruggen. Hier 
bouwden zij hun huizen en legden zij hun akkers aan. 
In de tussengelegen, drassige komgebieden lieten zij 
hun vee weiden. In de top van de kreekafzettingen 
die zich direct onder de bouwvoor bevinden zijn 
archeologische resten vanaf de middeleeuwen te 
verwachten.

Op de uiterst gedetailleerde bodemkaart van Walcheren 
uit 1952 van Bennema en Van der Meer is goed te zien 
waar we ter hoogte van de onderzoeksgebieden welke  
van deze twee bodemhorizonten kunnen verwachten. 

(zie 4 en 5)
De plangebieden in Oost-Souburg bevinden zich op 
een oude, brede kreekrug en hebben in de ondergrond 
tot op grotere diepte alleen kreekafzettingen van 
het Laagpakket van Walcheren. Het onderliggend 
veenpakket zal volledig zijn weggespoeld. 

In bovenstaande tabel is weergegeven hoe deze 
kreekafzettingen op de verschillende bodemkaarten 
en geologische en geomorfologische kaarten zijn 
geklassificeerd.



3.1  Onderzoeksgeschiedenis

Tot voor het recent uitgevoerde bureau- en 
verkennende booronderzoek van de WAD zijn de 
plangebieden nog geen onderwerp van archeologisch 
onderzoek geweest. In de directe nabijheid zijn 
daarnaast verschillende archeologische onderzoeken 
uitgevoerd. Deze worden kort besproken in de 
volgende paragraaf.  

Substantieel en van belang zijn natuurlijk 
de opgravingen van het terrein van de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburg, de Karolingenburg. 
De oppgravingsresultaten zijn uitvoerig beschreven 
door R. Van Heeringen en verschillende specialisten. 
(Van Heeringen et al. 1995, 113-218)

De ringwalburg is naar alle waarschijnlijkheid in het 
laatste kwart van de negende eeuw aangelegd. (Van 
Heeringen et al. 1995, 23) De nederzetting binnen de 
burg lijkt aan het eind van de tiende eeuw verlaten en 
is verplaatst naar de locatie van het Oranjeplein. Op 
het terrein hebben getuige de opgravingsresultaten 
in de elfde en twaalfde eeuw nog een of meer grote 
boerderijen of schuren gestaan. De wal is in de tijd 
daarna grotendeels geslecht. Op latere oude kaarten is 
te zien dat in de zeventiende tot en met negentiende 
eeuw op het terrein geen grotere gebouwen hebben 
gestaan. Volgens kaarten en  eeuwen hebben in 
de twintigste eeuw slechts enkele boerderijen / 
gebouwen op het terrein gestaan. (ibid. en zie onder) 

De plangebieden, onderwerp van dit onderzoek zijn 
gelegen net ten zuiden van de Kanaalstraat die vanaf de 
burg richting West-Souburg loopt. (Fig. 6) Dit moet één 
van de oudste wegen van Oost-Souburg en Walcheren 
zijn geweest. De weg ligt in het verlengde van de weg 
door de ringburgwal en was daarmee verbonden door 
een brug over de gracht. (Van Heeringen et al. 1995, 
123-127) 

Op de kadastrale minuut 1832 heet de Kanaalstraat de 
Sinits Weg. Hoe de weg in de eeuwen daarvoor heeft 
geheten heb ik nu niet kunnen achterhalen.

Vooral het plangebied Van Visvlietstraat 7 ligt op 
steenworpafstand van de ringwalburg.

3.2  Bekende archeologische waarden 

Walcherse Archeologische Waarde- en 
verwachtingskaart en Beleidsadvieskaart

Deze kaarten zijn opgesteld op basis van oude 

3 .  O v e r z i c h t  b e k e n d e  g e g e v e n s  ( b u r e a u o n d e r z o e k )

kaarten, archeologische gegevens uit archis en de 
gedetailleerde bodemkaart van Bennema en Van 
der Meer ( bijvoorbeeld fig. 4). Het plangebied is hier 
aangeduid als een zone met hoge archeologische 
verwachting. Hier geldt dat bij bodemingrepen 
dieper dan 40 cm met een oppervlaktemaat groter 
dan 100 m² voorafgaand archeologisch onderzoek 
moet plaatsvinden. 

Op de Waarden- en verwachtingskaart is 
de zone van een hoge waarde voorzien, 
omdat het hoge kreekgronden betreft in de 
nabijheid van de ringwalburg. Middeleeuwse 
nederzettingsactiviteiten langs de toegangswegen 
naar de ringwalburg zijn hier te verwachten.

Archeologische gegevens in Archis3

In Archis3 staan verschillende onderzoeken 
en vondstmeldingen in de omgeving van de 
plangebieden gemeld. Deze zijn terug te vinden in 
figuur 7 en beschreven in het bureauonderzoek. In het 
kort kunnen we stellen dat bij de meeste onderzoeken 
ten zuiden van de plangebieden en ter hoogte van de 
Kanaalstraat geen archeologisch sporen en vondsten 
uit de middeleeuwen zijn gevonden. Tijdens de 
begeleiding van de rioolwerken aan de oostzijde 
van de Kanaalstraat is een paalspoor en een ander 
grondspoor gedocumenteerd die mogelijk in verband 
staan met de voormalige brug over de gracht van 
de ringwalburg. Interessant is het booronderzoek 
uitgevoerd door Artefact aan de Vlissingsestraat 
(zaakid.nr. 4759094100). Hier is onder een oude 
bouwvoor een vermoedelijk laatmiddeleeuws pakket 
aangeboord, mogelijk ook grachtvullingen van de 
gracht rond de burg en ook een jongere slootvulling.

Ter hoogte van het Oranjeplein hebben ook 
verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Enkele 
van deze onderzoeken, bijvoorbeeld in de Open 
Havenkerk, hebben laatmiddeleeuwse archeologische 
resten aangesneden, maar geen vroegmiddeleeuwse 
resten die in verband kunnen staan met de ringwalburg.

In de kaart uit Archis 3 is het terrein van de 
ringwalburg aangeduid als zeer hoge waarde dat ook 
Rijksbescherming geniet (Rijksmonumentnummer 
46096, AMK-nummer 1534). De historische dorpskern 
van Oost-Souburg, dat gevormd wordt door het 
Oranjeplein en de aanliggende bebouwing, is een 
gebied met hoge archeologische waarde (AMK-
nummer 13436)
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Fig.  7  De plangebieden (blauw omlijnd) met omliggende gegevens uit ARCHIS 3. Bron: ARCHIS III

Fig.  6 Overzichtskaart van plangebieden en ringwalburg. Plangebieden zijn blauw omlijnd. De ringwal is bruin en de gereconstrueerde 
gracht is lichtblauw ingekleurd. De zwarte arcering geeft het vlak met de rijksbescherming van de ringwalburg aan. In oranje de oude Onze-

Lieve-Vrouwe-kerk (de huidge Open Havenkerk)

15-12-2020 Zoeken en Vinden Selecteer Archeologische Objecten

https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Zoeken_en_Vinden_Selecteer_Archeologische_Objecten&bookmark=5cda0661-5785-4203-8ea7-8b147fd21894&maponly=true 1/1

Oost-Souburg archis 15-12-2020 13:02:59
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voor het eerste te zien. De gymzaal aan de Braamstraat 
verschijnt op de topografische kaart van 1972 en op de 
luchtfoto uit 1974. De zuidelijke aanbouw is rond 1995 
gerealiseerd. 

3.4  Verstoringen

Het is duidelijk dat op basis van bovenstaande 
informatie een verstoring van de ondergrond ter 
hoogte van de plangebieden pas is te verwachten 
vanaf de jaren 50 en 70 van de vorige eeuw toen de 
schoolgebouwen en de gymzaal zijn gerealiseerd. Uit 
de foto uit 1944 blijkt dat de plangebieden, veilig op 
de hoge kreekrug, gevrijwaard zijn van erosie door de 
inundatie van dat jaar.

De bouw van de schoolgebouwen en de gymzaal heeft 
ter plaatse de ondergrond tot zeker een meter onder 
maaiveld verstoord. Lokaal is een kleine CV kelder tot ca. 
3,00m ontgraven. De oude middeleeuwse bouwvoor 
en verschillende middeleeuwse grondsporen zullen 
hierdoor in bepaalde zones verstoord zijn geraakt.

Een geringe verstoring van de ondergrond is te 
verwachten door de verschillende speeltoestellen 
rond de schoolgebouwen en door de grote bomen.

Het archief bij het ZAD heeft geen aanvullende 
informatie met betrekking tot de plangebieden. 
(Mailverkeer d.d. 17-12-2020)

3.3  Bekende historische waarden 

Oude kaarten & luchtfoto’s

Over de historische informatie die de oude kaarten 
ons verschaffen over de drie plangebieden, kunnen 
we kort zijn. Vanaf de oudste kaart die we tot onze 
beschikking hebben, de Visser Romankaart uit 1680, 
tot en met de topografische kaart uit 1949 worden de 
drie plangebieden zonder bebouwing aangeduid. Zij 
maken deel uit van het open land langs de weg richting 
West-Souburg (later de Kanaalstraat).  Hierboven is dit 
in tabelvorm weergegeven  Ter illustratie is hier een 
uitsnede van de kaart van de gebroeders Hattinga uit 
1750 en de luchtfoto uit 1944 opgenomen (fig. 8 ).

Op de luchtfoto uit 1959 zien we voor het eerst de 
schoolgebouwen aan de Jan de Priesterstraat en de Van 
Visvlietstraat. De aanbouw aan de Parelburcht aan de 
Van Visvlietstraat is op de topografische kaart van 1993 

 Kaart/luchtfoto Periode Indicator Opmerkingen

 Visscher-Roman 1650 nee grasland/akker
 Hattinga 1750 nee grasland/akker
 Kadasterkaart 1832 nee grasland/akker
 Bonnebladen 1912 nee kleine akkers/tuinen
 Luchtfoto 1944 nee Kleine akkers/tuinen
 Luchtfoto 1959 ja schoolgebouw aan Jan de Priesterstraat en Van Visvlietstraat
 Luchtfoto 1974 ja ook de gymzaal is hier nu te zien
 Luchtfoto heden ja  schoolgebouwen en gymzaal

Fig. 8 De plangebieden (rode cirkels) op de kaart van de gebr. Hattinga 1750  rechts en de luchtoto van de RAF 1944 links 
(bron Zeeuws Archief ZeelI-I-23 ern P. Crucq 1997)
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Fig. 9 Overzicht funderingen schoolgebouw Van Visvlietstraat. Het gebouw lijkt over het volledige oppervlak tot ca.1,00m ontgraven te 
zijn tbv van funderingspoeren en kruipruimte. Een kleine CV kelder is ontgraven tot ca. 3,00m onder huidig maaiveld en is rood omkaderd 

aangeduid (bron Zeeuws Archief )



van de grote opgraving in het Singelgebied, waarbij 
zeer veel middeleeuwse sporen en vondsten zijn 
gevonden.) Ook rond de ringwalburg van Oost-
Souburg zijn middeleeuwse nederzettingsresten en 
sporen van agrarisch grondgebruik te verwachten.

- de archeologische verwachting wordt op die 
plaatsen naar beneden bijgesteld, waar de huidige 
schoolgebouwen en gymzaal zijn gebouwd. Hier zal de 
top van de kreekrugafzettingen verstoord zijn geraakt.

De geplande nieuwbouw  zal buiten de contouren van 
de huidige, te slopen gebouwen reiken. (Zie fig. 9 In 
deze gebieden is het bodemprofiel naar verwachting 
intact en de kans daarmee aanwezig dat eventueel 
aanwezige archeologische resten in het gedrang 
komen.

Voor de hoge verwachting op middeleeuwse resten 
in de top van de kreekrugafzettingen is onderstaande 
tabel ingevuld.

Eigenschap Verwachting
datering middeleeuwen

complextype onderwerp van onderzoek; 
mogelijk nederzetting of agrarisch 
gebruik

omvang onderwerp van onderzoek

diepteligging top kreekrug; onderwerp van 
onderzoek

gaafheid en 
conservering

onderwerp van onderzoek buiten 
huidige bebouwing; ter hoogte van 
bebouwing slechte conservering.

locatie er wordt alleen binnen de 
plangebieden gezocht

uiterlijke kenmerken onderwerp van onderzoek

m o g e l i j k e 
verstoringen

ter hoogte van huidige gebouwen

3.5 Gespecificeerd verwachtingsmodel

Het bureau- en booronderzoek leidt tot het volgende 
gespecificeerde verwachtingsmodel:

- op basis van de studie van de bodemkaarten en 
geologische kaarten kan gesteld worden dat de 
plangebieden ter plaatse liggen van kreekafzettingen 
met hier en daar ook kleiplaatafzettingen. Dit wordt 
bevestigd door het booronderzoek. Deze afzettingen 
bevinden zich tussen 57 en 75 cm onder maaiveld 
(0,74 m +NAP en 0,56m +NAP). De top van de kreek 
bevindt zich tussen de 0,80 en 1,10m onder maaiveld 
(ca. 0,50m - 0,23m +NAP) De kreekafzetting zullen 
naar verwachting diep reiken en onderliggend 
veen hebben weg geslagen. De archeologische 
verwachting geldt daarom uitsluitend de top van de 
kreekafzettingen en daarmee archeologische resten 
vanaf de middeleeuwen. Voor resten uit eerdere 
perioden geldt een (zeer) lage verwachting.

- op basis van de studie van de beschikbare historische 
bronnen in de vorm van oude kaarten en foto’s kan 
gesteld worden dat ter hoogte van de plangebieden 
een lage verwachting geldt voor archeologische resten 
uit de nieuwe tijd. Volgens de kaarten en de foto’s zijn 
de langebieden onbebouwd gebleven tot in de jaren 
50 (Jan de Priesterstraat 4 en Van Visvlietstraat 7) en de 
jaren 70 (Braamstraat 3A) van de vorige eeuw.

- op basis van de studie van bekende archeologische 
gegevens uit de nabije omgeving van de 
plangebieden kan gesteld worden dat er een hoge 
verwachting geldt voor archeologische resten 
uit de vroege en late middeleeuwen. Op geringe 
afstand van de plangebieden ligt de locatie van de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburg van Oost-Souburg.
De nederzetting binnen de ringwal lijkt al aan het eind 
van de tiende eeuw richting het huidige Oranjeplein te 
zijn verhuisd., maar binnen de burg bleef er nog tot in 
de 12e eeuw bewoning aanwezig.

De locatie Van Visvlietstraat ligt op ca. 150 meter vanaf 
de wal en op ca. 100 meter vanaf de buitenzijde van de 
gereconstrueerde gracht rond de ringwal. De locatie 
Jan de Priesterstraat 4 ligt op ca. 440 meter afstand van 
de ringwal. 

Bij de verkennende onderzoeken en opgravingen 
rondom de locatie van de ringwalburg in Domburg zijn 
op grote schaal middeleeuwse nederzettingssporen 
gevonden. (Meijlink & Silkens 2012; Meijlink 2018; ook 
wordt momenteel gewerkt aan de ADC-rapportage 
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4.1  Inleiding en methode

Het veldwerk van dit onderzoek is uitgevoerd door een 
team geleid door Bernard Meijlink (actorregistratienr. 
41342211) en Bram Silkens (actorregistratienr. 
97535235) van de Walcherse Archeologische Dienst, 
beide ervaren Senior KNA-archeologen met ruime 
ervaring in opgravingen in Zeeuwse klei. 

Het veldwerk en de voorbereiding ervan is gebeurd 
conform KNA 4.1 protocol 4003 Inventariserend 
Veldonderzoek (landbodems) Deelprocessen 1 en 2.

De proefsleuven zijn aangelegd volgens het, op basis 
van het verwachtingsmodel opgestelde, puttenplan. 
De putten zijn in het veld op het zicht uitgezet en 
na aanleg met GPS op centimeter nauwkeurigheid 
ingemeten. Enkel op de locatie van de van Visvlietstraat 
is één werkput (WP 4) 90 graden gedraaid aangelegd 
tov het vooropgetselde plan. Dit omwille van de 
aanwezigheid van leidingen en putten.

Na afloop van het veldwerk zijn de sleuven weer 
dichtgedraaid met de bouwvoor of ophoogzand 
bovenaan.

4.2  Sporen en Structuren

Plangebied Jan de Priesterstraat 4 (Tweemaster-
Kameleon) 

WERKPUT 1

Aan de noordwestzijde van WP 1 werd een vier meter 
brede verstoorde zone (S1) aangetroffen met resten van 
een betonnen wegbedekking en twee afvoerleidingen 
die elkaar kruisen (fig. 12). De leidingen zitten op 50cm 
diepte en lopen noordzuid en noordoost-zuidwest 
door de put. In het noordprofiel is een duidelijke 
ingraving te zien. Ook in de rest van de werkput 
lopen enkele leidingen voor electra en dataverkeer. 
Deze staan niet ingetekend op de KLIC maar werden 
gelukkig op tijd gespot. Het aanleggen van een mooi 
vlak werd echter sterk belemmerd. 

Centraal en aan de oostzijde van de werkput kon een 
vrij intact bodemprofiel gedocumenteerd worden 
(fig. 10). Onder een dunne bouwvoor van 30cm is een 
rommelige, vuile laag van 20cm te zien. Hieronder 
lijkt een oude cultuurlaag uit de 18e eeuw, een tiental 
centimeter dik, te liggen. In de laag zit kleipijpmateriaal 
en aardewerk. Op een diepte van 60cm onder maaiveld 

bevindt zich de top van de kreekafzettingen. Een kleiig 
laagje van ca 5 cm vormt de bovenzijde en wordt 
geleidelijk zaveliger. De kreekgrond bestaat uit matig 
siltig lichtgrijs-bruin zand met roestvlekken. 

Op het niveau van de kreekafzettingen konden  
op basis van het verwachtingsmodel mogelijk 
middeleeuwse sporen verwacht worden. Deze zijn 
echter niet aangetroffen. Ook is er nergens in de sleuf 
sprake van vondstmateriaal ouder dan de 18e eeuw. 

Een vierkant spoor (S2) aan de oostelijke zijde van de 
werkput heeft een donkergrijze vulling en een scherpe 
insteek. Er werd een hoeveelheid recente spijkers in 
aangetroffen en verder geen materiaal. Het spoor is 
vanaf de recente bouwvoor door de onderliggende 
lagen gegraven en kan als recent beschouwd worden.

Concluderend kan gesteld worden dat er in Werkput 
1 geen behoudenswaardige archeologische resten 
zijn aangetroffen. Wel is er in een ongeschonden zone 
een goed beeld op de bodemopbouw verkregen. 
Daarin is duidelijk een oudere bouwvoor/cultuurlaag 
gedocumenteerd. Het materiaal wijst richting 18e 
eeuw. Op het oude kaartmateriaal is het gebied dan in 
gebruik als tuin/akkerland.

4 .   R e s u l t a t e n  a r c h e o l o g i s c h  v e l d o n d e r z o e k
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Het vlak is aangelegd op de top van de kreekgronden 
(S1000), op circa 90cm onder maaiveld. Ook op dit 
niveau zijn geen sporen vastgesteld, noch vondsten 
gedaan. 

Net als in werkput 1 zijn er in deze werkput geen 
behoudenswaardige archeologische sporen 
vastgesteld. Wel is het profiel erg informatief met 
betrekking tot het grondgebruik door de eeuwen heen 
(fig. 11). Er is sprake van twee duidelijk te onderscheiden 
ophogingspakketten, eentje uit de nieuwe tijd en 
een dikker pakket waarin middeleeuws aardewerk 
is gevonden. Dit pakket lag bovenop een een 10cm 
dikke laag kleiplaatgrond. Hieronder bevinden zich 
de meer zavelige kreekgronden. Hierop werd geen 
enkel spoor aangetroffen. Het gebied is waarschijnlijk 
hoofdzakelijk als akker/weiland in gebruik geweest.

Plangebied Braamstraat 3A (gymzaal) 

WERKPUT 2

In WP 2 werd onder een recente bouwvoor en 
opgebrachte grond (S1006) een ouder cultuurlaagje 
aangetroffen (S1007), vermoedelijk uit de nieuwe nijd. 
Hieronder bevindt zich een 30-40cm dik pakket dat 
aannemelijk samenhangt met eeuwen akkeren (S1005). 
In de top van deze laag werd in de noordoostelijke 
hoek van de put een laag of spoor aangesneden met  
een enkele scherf geglazuurd rood aardewerk (S3). Het 
spoor is net als het ophogingspakket aan de nieuwe 
tijd te koppelen. 

Onder deze nieuwe tijd bouwvoor is een tweede 
ophogingspakket vastgesteld (S1004). Het aardewerk 
in dit pakket geeft late middeleeuwen aan. Bij het 
laagsgewijs verdiepen zijn geen verdere sporen 
vastgesteld. Ook net onder dit ophoogpakket, op 
de top van de kleiplaatgrond, zijn geen sporen 
waargenomen. Het breken en uitsmeren van de klei 
bemoeilijkte wel het zicht. 
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Fig.  12 Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart van werkput 1 aan de Jan de Priesterstraat 4
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Fig.  13 Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaarten van werkput 2 in plangebied Braamstraat 3A
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Tussen de greppelsporen zijn enkele mogelijke 
paalkuiltjes gevonden (S10-S15) en twee ondiepe 
kuilen (S8 & S16). De paaltjes kunnen ook diepere 
restanten van één greppeltje zijn. In de kuilen noch 
de mogelijke paalspoortjes  werd vondstmateriaal 
aangetroffen. Op basis van de stratigrafie lijken ze wel 
tot dezelfde fase te behoren als de andere sporen.

Plangebied Van Visvlietstraat 7 (locatie Parelburcht) 

WERKPUT 3

Werkput 3 bevindt zich op de locatie van Visvlietstraat  
in het U vormige binnenterrein (fig. 17). Een speeltuig 
en een deel van de tegels moest worden verwijderd. 

De bovenste 30cm zijn verstoord (S1001 en S999). 
Daaronder bevindt zich een donkerbruingrijs humeus 
pakket van zo’n 60cm dik (S1009 en S1008). In deze 
grond zitten baksteenfragmenten, AW en botrestjes. Op 
een diepte van circa 1m beginnen de kreekafzettingen 
(S 1000). In de top van de kreek is nog veel uitspoeling 
van het humeuze pakket erboven te zien.

In de top van de kreek werden diverse sporen 
waargenomen. Een smalle sloot loopt aan de 
noordzijde van oost naar west door de sleuf (S7 /S19). 
Aan de zuidzijde loopt een bredere sloot (S6). Deze 
heeft dezelfde oriëntatie. Tussen deze greppels/sloten 
lopen smalle greppeltjes van noord naar zuid door de 
put. Ze zijn slechts enkele centimeters diep bewaard. 
Deze greppeltjes oversnijden spoor 6. Spoor 19 wordt 
de ene keer oversneden, de andere keer oversnijdt hij 
de greppeltjes. De vulling is overal erg gelijkaardig 
en het lijkt erop dat de periode van grondgebruik vrij 
dicht op elkaar in de tijd ligt.

In deze greppeltjes werd pingsdorf aardewerk 
teruggevonden, daterend tussen 900 en 1200 n. Chr.
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Fig. 15   WP 3 - Coupe kuil S 8

Fig. 14   WP 3 - Coupe greppel S 22

Fig. 16 Overzicht oostprofiel WP 3



Fig. 17  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart Werkput 3, plangebied Van Visvlietstraat 7
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WERKPUT 5

Werkput 5 is aangelegd aan de straatzijde van het 
schoolplein (fig. 23). Onder een 25cm dik opgebracht 
pakket geel zand lag een donkerbruin humeus 
ophogingspakket dat ook in de andere werkputten 
waargenomen is (fig. 19). Dit pakket is te relateren aan 
eeuwen beakkering en aanrijking van de grond. Het 
valt te dateren in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. 
Al op een diepte van 80cm werd het kleiplaatpakket 
aangetroffen dat op alle onderzoekslocaties aanwezig 
was. In en net onder dit pakket werden verschillende 
sporen waargenomen.

Het betreft voornamelijk greppels, enkele kuilen en 
een paalspoor. In de vulling van enkele sporen werd 
pingsdorfaardewerk gevonden en kogelpot, wat wijst 
op een datering 9e-12e eeuw

De meeste sporen zijn matig bewaard gebleven, 
soms maar enkele centimeters. Enkel van de diepere 
sporen is nog een substantieel deel overgebleven. 
Het paalspoor S30 is toepasselijk tot 30cm bewaard 
gebleven (fig. 20) en ook een houtskoolrijke greppel 
(S29) heeft in coupe nog een bewaring van 28cm (fig. 
21).

WERKPUT 4

Werkput 4 bevindt zich op de locatie Van Visvlietstraat 
op de speelplaats achteraan (fig. 22). Onder een 15cm dik 
pakket geel ophoogzand ligt een humeus donkerbruin 
ophoogpakker waarin steengoedaardewerk werd 
gevonden (fig. 18). Het pakket is maar 50cm dik. 
Daaronder liggen de kreekgronden. Opmerkelijk is de 
compactheid van de grond in vergelijking met werkput 
3. De top van de kreek ligt hier ook een stuk hoger.

In de noordwesthoek van de put werd schuin een 
breed spoor (S25) aangesneden met een grijze vulling 
(fig. 18). Deze mogelijke greppel of laag loopt schuin 
noordwest-zuidoost door de put en is ca. 90-100cm 
diep. In de vulling zijn een aantal fragmenten dierlijk 
bot teruggevonden en een scherf pingsdorf aardewerk 
uit de 10e-12e eeuw en Duits geglazuurd steengoed 
uit de 14e/15e eeuw. Waarschijnlijk gaat het om een 
laat middeleeuws spoor dat door oudere sporen heen 
gegraven is. Dit wijst op een continuïteit van gebruik.

De rest van de werkput is ernstig verstoord door twee 
riolen die kriskras door de werkput lopen. 
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Fig. 19  WP 5 - Westprofiel. Onder een laag recent opgebracht 
zand is een dik pakket met cultuurlagen waarneembaar (S1011).

Fig. 18  WP 4 - Zuidprofiel en spoor 25.



Fig. 21 WP 5 - Coupe greppel S 29Fig. 20  WP 5 - Coupe paalspoor S 30
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Fig. 22  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart Werkput 4, plangebied Van Visvlietstraat 7
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Fig. 23  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart Werkput 5, plangebied Van Visvlietstraat 7
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5.1  Vondstmateriaal algemeen

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verspreid over 
verschillende sleuven in totaal 65 vondsten verzameld. 
Deze zijn met aantal en gewicht in onderstaande tabel 
uitgesplitst. (Zie ook bijlage 4 vondstenlijst)

Alle materiaalcategoriën zijn beschreven door de 
Walcherse Archeologische Dienst. 

inhoud aantal gewicht (gr)
aardewerk 41 544
kleipijp 1 5
dierlijk bot 16 169
baksteen 1 52
natuursteen 2 42
slakmateriaal? 4 53

Tabel. Overzicht aantallen/gewicht vondsten per 
materiaalcategorie

5.2  Aardewerk

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 
slechts 41 scherven van gebruiksaardewerk 
aangetroffen (zie onderstaande tabel). Deze scherven 
zijn gedetermineerd volgens de standaard van 
het Deventer-systeem. Een drietal fragmenten, 2 
witbakkende en 1 roodbakkende, zijn in de nieuwe tijd 
te plaatsen, maar het merendeel van het aardewerk 
dateert uit de volle en de late middeleeuwen. Het gros 
is gevonden in werkputten 3, 4 en 5 op de locatie aan 
de Van Visvlietstraat.

Roodbakkend aardewerk is, met uitzondering 
van werkput 1, in alle sleuven in geringe mate 
teruggevonden. Twee fragmentjes in greppels (WP 
3, VNR 21, S 21 & WP5, VNR 19, S32) en de rest uit de 
afdekkende cultuurlagen (WP2, VNR 4, S1005; WP 3, 
VNR 6 en 7, S 1008 & WP 4, VNR 13 S1009).

Van het kogelpot-aardwerk zijn acht scherven 
teruggevonden. Het aardewerk is handgevormd en 
werd vaak lokaal vervaardigd. Hierdoor ontstond een
grote variatie in baksel. Het hier aangetroffen aardewerk 
is aan de buitenzijde bruinzwart en aan de binnenzijde 
donkergrijs. Kogelpotten van dit soort makelij kennen 

een ruime gebruiksperiode, tussen 750 en 1300 na Chr. 
Ze werden voornamelijk als kookpotten, maar ook als 
voorraadpotten gebruikt.

Vier fragmenten werden verzameld in een greppel 
in werkput 5 (VNR 16, S 29), de andere scherven 
zijn aangetroffen in de afdekkende cultuurlagen in 
werkputten 3 (VNR 6, S 1008), 4 (VNR 13, S 1009) en 5 
(VNR 18, S 1011).

Het Pingsdorf-aardewerk vormt samen met het 
roodbakkend aardewerk de grootste groep. In totaal 
zijn er veertien scherven gevonden met een gewicht 
van 85 gram. Dit type aardewerk dateert tussen 900 en 
1200 na Chr. en wordt gekenmerkt door gelig aardewerk 
met resten van een grove rode beschildering. Het 
is gedraaid aardewerk en doorgaans afkomstig uit 
Duitsland. Kenmerkend zijn de zgn. tuitpotten en de 
(drink)bekers.

De meeste scherven, negen stuks, zijn afkomstig uit de 
afdekkende  cultuurlaag in werkput 3 (VNR 6, S 1008).  
In diezelfde werkput werd ook uit twee greppelsporen 
een fragment Pingsdorf aardewerk verzameld (VNR 21, 
S 21 & VNR 22, S19). Ook in een greppel in werkput 4 
(VNR 15, S 25) is een wandscherf gevonden. In werkput 
5 werden zowel in de afdekkende cultuurlaag (VNR 18, 
S1011) als een greppel (VNR 19, S32) een fragment van 
dit aardewerk verzameld.

Geglazuurd steengoed werd met een drie-tal 
scherven beperkt aangetroffen in met name de 
ophogingspakketten van werkput 4 en 5 (VNR 13, 
S1009 & VNR 18, S1011). Ook in de bredere sloot in 
werkput 4 (VNR 15, S25) werd een fragment gevonden 
samen met ouder materiaal. Dit kan wijzen op een 
continuïteit van de bewoning in de late Middeleeuwen 
(14e / 15e eeuw). Ook onder het grijs- en roodbakkend 
aardewerk zijn scherven die hierop wijzen.

Eén slecht geconserveerd fragment grijsbakkend 
aardewerk werd gevonden bij het couperen van een 
greppel in werkput 3 (VNR8, S6). Het aardewerk kan in 
de late middeleeuwen gedateerd worden.

5 .   U i t w e r k i n g  v o n d s t m a t e r i a a l
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Baksel (DS) Aantal Gewicht
kogelpot (kp) 8 79
Grijsbakkend (g) 1 3
Pingsdorf (pi) 14 85
Roodbakkend (r) 13 251
Geglazuurd steengoed (s2) 3 116
Witbakkend (w) 2 10
Eindtotaal 41 544

Tabel. Scherven uit het onderzoek uitgesplitst naar aantal 
scherven per bakselgroep conform de standaard van het DS

5.3  Overig vondstmateriaal

Kleipijp

Een kort fragmentje van een pijpesteel werd 
aangetroffen bij de aanleg van werkput 2, in de 
afdekkende laag uit de Nieuwe Tijd.

Mogelijk slakmateriaal

Twee onbestemde brokken doen sterk denken aan 
slakmateriaal van metaalbewerking. Ze zijn gevonden 
in werkput 5 in een ophoogpakket (VNR 20, S1011) en 
een greppel (VNR 17, S 31). Het gaat om geïsoleerde 
vondsten die mogelijk van elders in deze vullingen 
terecht zijn gekomen. Op basis van deze fragmenten 
is het niet mogelijk uitspraken te doen over eventuele 
ambachtelijke activiteiten op deze plek.

Natuursteen

Twee kleine fragmenten natuursteen werden bij 
de aanleg van werkput 3 gevonden. Het gaat om 
een miniem stukje leisteen in een greppel (VNR 10, 
S19), waar ook Pingsdorf aardewerk in gevonden is. 
Het tweede fragment betreft een kleine brok kalk/
zandsteen die in de afdekkende laat middeleeuwse 
cultuurlaag werd gevonden (VNR 9, S1008). Er zijn 
geen bewerkingssporen op vastgesteld.

Dierlijk Botmateriaal

Tijdens het onderzoek werd in werkput 3 en 4 een 
bescheiden aantal fragmenten dierlijk bot verzameld. 
Het gaat in totaal om 16 stuks met een gezamelijk 
gewicht van 169 gr. Het gaat om botfragmenten en 

één tand van kleine/middelgrote zoogdieren met een 
redelijke conservering. Een deel is afkomstig uit het 
laat middeleeuwse ophogingspakket (VNR 9, S1008). 
De andere fragmenten zijn gevonden in greppels ( 
VNR 11, S 19; VNR 12, S21; VNR 14, S 25).

Keramisch bouwmateriaal

Tot het keramisch bouwmateriaal behoort één 
baksteenfragment, afkomstig uit een ophoogpakket 
in werkput 4 (VNR 23, S1009).
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5 .   C o n c l u s i e s ,  w a a r d e s t e l l i n g  e n  s e l e c t i e a d v i e s

5.1  Algemeen

Het onderzoek heeft plaats gevonden in het kader 
van de plannen van de gemeente Vlissingen om in 
Oost-Souburg de twee oude schoolgebouwen aan 
de Visvlietstraat 7 en de Jan de Priesterstraat 4 te 
vervangen door twee nieuwe scholen. Ook bestaat het 
plan om de oude gymzaal aan de Braamstraat 3a te 
vervangen door een nieuwe. (zie Fig. 1 en Fig. 2) Bij de 
voorlopige bouwplannen is geen sprake van kelders of 
anderszins diep reikende structuren. Het gaat om een 
eenvoudige fundering die maximaal tot een diepte 
van 0,8 – 1 meter onder straatniveau reikt.

De gemeente Vlissingen heeft de Walcherse 
Archeologische Dienst (WAD) opdracht gegeven een 
inventariserend veldonderzoek met proefsleuven 
uit te voeren. Het doel hierbij is het toesten van 
het verwachtingsmodel dat verkregen is uit de 
voorafgaande bureaustudie en controleboringen. De 
wens van de opdrachtgever is hierbij inzicht te krijgen 
in eventuele archeologische restricties, waarmee bij 
de verdere planontwikkeling rekening moet worden 
gehouden. De gemeente heeft daarmee als doel 
om eventueel noodzakelijk geachte archeologische 
onderzoeken tijdig in de planning en budgetten op te 
nemen.

Dit is het rapport van het veldonderzoek met 
proefsleuven dat de Walcherse Archeologische Dienst 
(WAD) in het kader van de geplande ontwikkeling 
heeft uitgevoerd. 

Uit het eerder uitgevoerde bureau- en booronderzoek 
is gebleken dat er voor alle terreinen een hoge 
verwachting op archeologische resten uit de 
middeleeuwen geldt. Deze kunnen in verbinding 
staan met de ringwalburg.

5.2  Onderzoeksvragen

Specifiek gelden de volgende onderzoeksvragen:

-- Zijn in de ondergrond archeologische sporen en 
vondsten aanwezig? Zo ja, welke sporen, structuren en 
vondsten zijn dit?

Zowel binnen plangebied Jan de Priesterstraat 
als Braamstraat ontbreken sporen van bewoning. 
De bovenste meter aan de Jan de Priesterstraat 
is sterk verstoord door kabels en leidingen. In 

beide plangebieden is nauwelijks vondstmateriaal 
aangetroffen. De weinige scherven zijn afkomstig uit de 
dik ophogingspakketten die beide onderzoekszones 
afdekken. Het meeste materiaal dateert uit de Nieuwe 
Tijd. In Werkput 2 (Braamstraat) is uit het onderste 
ophogingspakket een fragment van een laat-
middeleeuwe grape gevonden.

Aan de van Visvlietstraat zijn in alle werkputten (Wp3, 
4 en 5) sporen aangetroffen in de top van de kreekrug. 
Het gaat met name om (smalle) greppels en enkele 
kuilen of paalkuiltjes.

- Hoe kunnen de sporen, structuren en vondsten worden 
geïnterpreteerd en gedateerd?

Het merendeel van de vondsten betreft sterk 
gefragmenteerd gebruiksaardewerk. Het verzamelde 
materiaal is nagenoeg volledig te koppelen aan de 
10e-13e eeuw. Slechts een drietal scherven dateren 
uit de Nieuwe Tijd. Deze laatste bevonden zich in het 
ophogingspakket dat op alle onderzoeklocaties werd 
teruggevonden. Dit pakket kan gekoppeld worden 
aan latere beakkering van het gebied.

Ook het middeleeuwse materiaal bevond zich 
grotendeels in het ophogingspakket met cultuurlagen 
die de sporen in de top van de kreek afdekken. Zeer 
waarschijnlijk gaat het om verploegd materiaal uit de 
onderliggende structuren. Mogelijk is er ook materiaal 
van elders in deze pakketten terecht gekomen , bv bij 
bemesting.

De aangetroffen sporen in het plangebied aan de 
Van Visvlietstraat sluiten aan bij het beeld uit andere 
onderzoeken op Walcheren uit deze periode. Een 
grote dichtheid aan greppels en kuilen die wijzen op 
een intensief gebruik van het gebied. Paalsporen of 
sporen die direct aan bewoningsstructuren gekoppeld 
kunnen worden ontbreken echter. De wijze van 
funderen is hier de meest waarschijnlijke verklaring. 
Hierbij lijkt geen gebruik gemaak te te zijn van diepere 
elementen die de latere erosieve processen overleefd 
hebben en die nog sporen in de bodem hebben 
achtergelaten. 

- Is er daarnaast verder nog sprake van stratigrafisch te 
onderscheiden fenomenen?

De profielen op alle locaties bieden een goede kijk 
op het landgebruik door de eeuwen heen. Alle 
onderzoeklocaties bevinden zich volgens het oude 
kaartmateriaal in het buitengebied. In deze zones werd 
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voornamelijk aan akkerbouw of veeteelt gedaan. Door 
de vele eeuwen van landbewerking en het bemesten 
van de akkers zijn is een dik pakket afgezet. De top 
van de kreek waarin zich de middeleeuwse sporen 
bevinden zal door beploeging deels zijn afgetopt.

In de profielen lijken er twee grote fasen van intensief 
landgebruik zichtbaar te zijn. Een oude afzetting 
die op basis van het vondstmateriaal te dateren is 
in de volle maar vooral de late Middeleeuwen en 
daarboven pakket waarin eerder nieuwe tijd materiaal 
werd aangetroffen. Binnen deze pakketten lijken nog 
kleinere (lokale) faseringen zichtbaar.

Net boven de zandige kreekafzettingen is een 5-10cm 
dikke laag kleiafzettingen waargenomen. Deze zijn 
geïnterpreteerd als plaatafzettingen en bevinden zich 
rond de 0,75 m +NAP. De bovenkant van de zandige 
kreekafzettingen ligt tussen de 0,56 en 0,40 m +NAP. 

- Is een fasering tussen verschillende sporen, structuren 
en vondsten aan te brengen en hoe luidt deze?

De sporen in de top van de kreek lijken op basis 
van het vondstmateriaal te plaatsen in de volle/late 
middeleeuwen. De afdekkende cultuurpakketten zijn 
afgezet in twee grote fasen, de onderste in de volle/
late middeleeuwen, de bovensten in de loop van de 
Nieuwe Tijd.

- Wat is de mate van conservering van de sporen, 
structuren en vondsten?

Van de sporen die in de putten aan de Van Visvlietstraat 
gevonden zijn lijkt een groot deel afgetopt te zijn door 
latere erosieve processen. Van de meeste sporen rest 
er slechts een 10-tal centimeter. Slechts enkele forsere 
sloten en (paal)kuilen zijn beter bewaard gebleven. 

Het vondstmateriaal is sterk gefragmenteerd 
en werd nagenoeg allemaal verzameld in de 
ophogingspakketten. enkel aan de Van Visvlietstraat 
werd een enkele scherf in een spoor gevonden.

Afgaande op het verstoringsonderzoek lijkt 
het er sterk op dat bij de bouw van het huidige 
schoolgebouw de top van de kreekrug net geraakt 
is door de graafwerkzaamheden. Het middeleeuwse 
sporenniveau bevindt zich tussen de 80 en 100 cm 
onder huidig maaiveld. De funderingskuil is detijds tot 
ca. 100cm onder maaiveld ontgraven. 

Gezien de slechte conservering van de meeste 
sporen zou dat betekenen dat een groot deel van 
de aanwezige middeleeuwse sporen hierbij deels of 
volledig weggegraven zijn. Enkel de diepere sporen 

zullen mogelijk deels gevrijwaard zijn gebleven. Ter 
hoogte van de CV kelder en de lokale regenwaterputjes 
zijn met zekerheid geen sporen meer te verwachten.

5.3  Waardestelling & selectieadvies

- Wat is de waardering (volgens de waarderingstabel KNA 
versie 4.0 VS06) van de vindplaatsen?

Op de Belevingswaarde wordt niet gescoord. De 
vindplaats is niet zichtbaar vanaf het maaiveld, 
heeft onder de grond niet een vorm die uitblinkt 
in schoonheid en bevat bijvoorbeeld ook geen 
herinneringswaarde.

Bij de Fysieke kwaliteitswaarde scoort de vindplaats 
gemiddeld op het criterium Gaafheid. Er zijn duidelijke 
grondsporen aanwezig die echter wel (sterk) afgetopt 
lijken te zijn. De goed bewaarde, diepere grondsporen, 
zullen eveneens redelijk tot goed geconserveerde 
vondsten en paleo-ecologische resten bevatten. Dit 
zijn we gewend in de Zeeuwse kleiige ondergrond.

Op het criterium Conservering wordt daarom 
gemiddeld tot hoog gescoord. Er werd geen metaal 
aangetroffen maar vooral organische vondsten 
worden in de Zeeuwse ondergrond in de regel redelijk 
tot goed geconserveerd.

Bij de Inhoudelijke kwaliteitswaarde wordt gemiddeld 
tot hoog op het criterium Zeldzaamheid gescoord.  
Over de bewoning en het grondgebruik rond de 
vroegmiddeleeuwse ringwalburgen is weinig bekend.  
Het onderzoek aan het Singelgebied (Dijkstra in prep) 
en de Roosjesweg te Domburg  (Silkens & Meijlink 
2012) heeft een tip van de sluier opgelicht en toont aan 
dat er rond de Duinburg destijds al drukke activiteiten 
afspeelden. 

Wat de (laat)middeleeuwse vindplaatsen betreft, 
zijn er vooral in de laatste twintig jaar op Walcheren 
verschillende opgegraven. Dat maakt dat deze 
vindplaatsen aan zeldzaamheid verliezen. Aan de 
andere kant vertonen de verschillende vindplaatsen 
vaker verschillende inrichtingen van de vermoede 
huisplaats. Zo laten de vindplaatsen in het tracé 
van de N57 bij Serooskerke huisplattegronden met 
paalsporen zien (Dijkstra en Zuidhoff 2011, Van ‘t Veer 
en Dijkstra 2011 en Van ‘t Veer 2011), is het vermoeden 
dat bij Arnemuiden gebouwen op podia waren 
gebouwd (Meijlink en Silkens 2018), vertoont een 
plattegrond bij Vlissingen mogelijk een eerste fase met 
een soort potstal (Meijlink en Silkens 2019) en kennen 
we enkele vindplaatsen, waar het gewoonweg gissen 
is naar locatie en aard van bebouwing (bijv. Meijlink 
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Waarden Criteria Score Parameters
Beleving Schoonheid

0
• Zichtbaarheid vanaf het maaiveld als landschapselement
• Vorm en structuur
 • Relatie met omgeving

Herinneringswaarde
1

• Verbondenheid met feitelijke historische gebeurtenis
• Associatie met toegeschreven kwaliteit of betekenis

Fysieke 
kwaliteit

Gaafheid

2

• Aanwezigheid sporen
• Gaafheid sporen
• Ruimtelijke gaafheid
• Stratigrafie intact
• Mobilia in situ
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling
• Ruimtelijke relatie tussen mobilia en sporen
• Aanwezigheid antropogeen biochemisch residu
• Stabiliteit van de natuurlijke omgeving

Conservering
3

• Conservering artefacten (metaal/overig)
• Conservering organisch materiaal

Inhoudelijke 
kwaliteit

Zeldzaamheid

2/3

• Het aantal vergelijkbare vindplaatsen (complextypen) van goede 
fysieke kwaliteit uit dezelfde periode, binnen dezelfde archeoregio, 
waarvan de aanwezigheid is vastgesteld
• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart 
(indien mogelijk/vereist)

Informatiewaarde

3

• Opgraving/onderzoek van vergelijkbare vindplaatsen binnen 
dezelfde archeoregio (minder/meer dan 5 jaar geleden; volledig/
partieel)
• Recent en systematisch onderzoek in de betreffende archeoregio
• Recent en systematisch onderzoek van de betreffende 
archeologische periode
• Passend binnen vastgesteld onderzoeksprogramma van 
universitair instituut, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of 
anderen

Ensemblewaarde

3

• Synchrone context (voorkomen van vindplaatsen uit dezelfde 
periode binnen de microregio)
• Diachrone context (voorkomen van vindplaatsen uit op een 
volgende perioden binnen de microregio)
• Landschappelijke context (fysisch- en historisch-geografische 
gaafheid van het contemporaine landschap)
• Aanwezigheid van contemporaine organische sedimenten in de 
directe omgeving

Representativiteit

3

• Kenmerkendheid voor een bepaald gebied en/of periode
• Het aantal vergelijkbare vindplaatsen van goede fysieke kwaliteit 
uit dezelfde periode binnen dezelfde archeoregio waarvan de 
aanwezigheid is vastgesteld en waarvan behoud is gegarandeerd
• Idem, op basis van een recente en specifieke verwachtingskaart
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verstoord of er zijn geen sporen of vondstmateriaal 
aangetroffen die wijzen op een intensief gebruik van 
deze plekken, anders dan beakkering of beweiding. 
Voor deze twee plangebieden wordt geen verder 
archeologisch onderzoek geadviseerd.

Voor het plangebied aan de Van Visvlietstraat geldt een 
hoge verwachting voor archeologische resten uit de 
vroege-late middeleeuwen. Op geringe afstand van het 
plangebied ligt de locatie van de vroegmiddeleeuwse 
ringwalburg van Oost-Souburg. De nederzetting 
binnen de ringwal lijkt al aan het eind van de tiende 
eeuw richting het huidige Oranjeplein te zijn verhuisd 
maar in de burg bleef er tot in de 12e eeuw wel nog 
bewoning aanwezig.

De locatie Van Visvlietstraat ligt op ca. 150 meter vanaf 
de wal en op ca. 100 meter vanaf de buitenzijde van de 
gereconstrueerde gracht rond de ringwal. 

Bij de verkennende onderzoeken en opgravingen 
rondom de locatie van de ringwalburg in Domburg zijn 
op grote schaal middeleeuwse nederzettingssporen 
gevonden. (Meijlink & Silkens 2012; Meijlink 2018.) 
Ook rond de ringwalburg van Oost-Souburg zijn 
middeleeuwse nederzettingsresten en sporen van 
agrarisch grondgebruik te verwachten, wat bevestigt 
wordt door het groot aantal sporen in werkputten 3, 4 
en 5 aan de Van Visvlietstraat. 

Voor deze locatie wordt een vervolgonderzoek 
geadviseerd in de vorm van een archeologische 
opgraving. Deze opgraving moet gebeuren door een 
archeologisch onderzoeksbureau met ruime ervaring 
in de Zeeuwse bodem en het onderzoeken van 
middeleeuwse bewoningssporen in het buitengebied.

en Silkens 2020 en Uleners 2016). Dit maakt dat elke 
laatmiddeleeuwse vindplaats op zichzelf een zeldzaam 
karakter vertoont.

Als gevolg van het bovenstaande scoort de vindplaats 
op het criterium Informatiewaarde hoog. Hopelijk kan 
deze vindplaats toch enkele antwoorden geven op 
vragen over de bewoning en het grondgebruik rond 
de ringwalburg en de middeleeuwse bouwwijzen op 
de Walcherse kreekruggen.

Hetzelfde geldt voor het criterium Ensemblewaarde. 
De vindplaats hoort prachtig in het ensemble van 
middeleeuwse vlaknederzettingen gelegen op de 
Walcherse kreekruggen en specifiek op de brede 
kreekruggen tussen Middelburg/Serooskerke en 
Koudekerke/Souburg. Hier kennen we verschillende 
middeleeuwse vindplaatsen. Onderzoek naar deze 
vindplaats zal het beeld over de middeleeuwse 
ruimtelijke ontwikkeling en bevolkingsdichtheid op 
het voormalige eiland aanvullen en verrijken. Binnen 
de synchrone context kan, zoals gezegd, de vindplaats 
antwoorden opleveren op de vele vragen die bestaan 
over de erfinrichting en de bouwwijzen, die vaker heel 
moeilijk archeologisch te duiden blijken. Daanaast 
is de vindplaats van waarde bij het verschaffen van 
het diachrone beeld van de ontwikkeling van de 
middeleeuwse bewoning door de eeuwen heen.

Tenslotte wordt ook hoog gescoord op 
Representativiteit. De vindplaats is karakteristiek voor 
Zeeland en specifiek voor Walcheren. Zie hiervoor ook 
bovenstaande beschrijvingen. Zoals gezegd kennen 
we we slechts enkele vergelijkbare vindplaatsen, 
waarvan met name rond Domburg enkele al deels 
zijn opgegraven. Wat rest van deze vindplaatsen is 
beschermd via bestemmingsplannen. 

- Welke vervolgstappen worden geadviseerd?

Op basis van het vooronderzoek en het 
proefsleuvenonderzoek kan gesteld worden dat 
er  voor de locaties aan de Jan de Priesterstraat en de 
Braamstraat geen behoudenswaardige archeologische 
resten zijn aangetroffen. De bodem is lokaal sterk 
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schoolgebouw die door de nieuwbouw aangetast gaan 
worden moeten worden onderzocht door middel van 
een archeologische opgraving. Deze kan voorafgaand 
of volgend op de sloop gebeuren.

Voor beide archeologische onderzoeken, begeleiding 
en opgraving, moet een Programma van Eisen worden 
opgesteld dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan 
het bevoegd gezag. Het onderzoek moet uitgevoerd 
worden door een archeologisch onderzoeksbureau 
met de nodige ervaring in onderzoek op Zeeuwse 
bodem en middeleeuwse nederzettingssporen.

 

5.4  Advies

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond 
dat de kans op het aantreffen van intacte of 
behoudenswaardige archeologische sporen op de 
locaties aan de Jan de Priesterstraat en de Braamstraat  
gering is. Deze locaties worden vrijgesteld van verder 
archeologisch onderzoek.

Op de locatie Van Visvlietstraat hebben de archeologen 
van de WAD op de top van de kreekafzettingen wel een 
groot aantal sporen aangetroffen die op basis van het 
vondstmateriaal in de periode 10e-13e eeuw geplaatst 
kunnen worden. Een deel van deze sporen is slechts 
ondiep bewaard gebleven maar er zijn ook enkele 
diepere greppels, kuilen en paalsporen vastgesteld.

Aangezien het verstoringsonderzoek heeft 
uitgewezen dat de bodem ter hoogte van het 
bestaande schoolgebouw tijdens de aanleg destijds 
al tot ca. 1,00m ontgraven werd, lijkt in deze zone de 
conservering van de sporen gering.

De Walcherse Archeologische Dienst adviseert 
daarom om de sloop van de bestaande gebouwen 
archeologisch te laten begeleiden en de zone onder 
de huidige school op deze manier te documenteren. 

De zones buiten de huidige contouren van het 

Fig. 24  Overzichtstekening plangebied Van Visvlietstraat 7 met de geplande nieuwbouw (gearceerd) en de contouren van het huidige 
schoolgebouw (lichtgroen/rood). De proefsleven staan blauw aangeduid. De oranje zones vallen buiten de oude bebouwing en binnen de 
nieuwe plannen. Voor deze zones wordt een archeologische opgraving geadviseerd. Voor de lichtgroene zone wordt een archeologische 
begeleiding geadviseerd.
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L i j s t  a f b e e l d i n g e n  e n  t a b e l l e n

Fig. 1  De plangebieden op de topografische kaarten en luchtfoto uit 2020. 

Fig. 2   Locatie van de plangebieden op de topografie van Oost-Souburg me boringen en proefsleuven. 

Fig. 3   De vorming van een kreekrug

Fig. 4   Uitsnede van de bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952

Fig. 5   Detail bodemkaart van Bennema & Van der Meer 1952

Fig. 6   Overzichtskaart van plangebieden en ringwalburg. 

Fig. 7   De plangebieden (blauw omlijnd) met omliggende gegevens uit ARCHIS 3

Fig. 8   De plangebieden (rode cirkels) op de kaart van de gebr. Hattinga 1750 (rechts) en de luchtoto van de RAF 
1944 (links) 

Fig. 9   Overzicht funderingen schoolgebouw Van Visvlietstraat. 

Fig. 10  Overzicht oostprofiel WP 1

Fig. 11  Overzicht oostprofiel WP 2

Fig. 12  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart van werkput 1 aan de Jan de Priesterstraat 4

Fig. 13  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaarten van werkput 2 in plangebied Braamstraat 3A

Fig. 14  WP 3 - Coupe greppel S 22

Fig. 15  WP 3 - Coupe kuil S 8

Fig. 16  Overzicht oostprofiel WP 3

Fig. 17  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart Werkput 3, plangebied Van Visvlietstraat 7

Fig. 18  WP 4 - Zuidprofiel en spoor 25

Fig. 19  WP 5 - Westprofiel. Onder een laag recent opgebracht zand is een dik pakket met cultuurlagen waarneembaar 
(S1011)

Fig. 20  WP 5 - Coupe paalspoor S 30

Fig. 21  WP 5 - Coupe greppel S 29

Fig. 22  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart Werkput 4, plangebied Van Visvlietstraat 7

Fig. 23  Overzichtsfoto en Alle Sporen Kaart Werkput 5, plangebied Van Visvlietstraat 7
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1. INLEIDING & ONDERZOEK

1.1 Aanleiding

Deze toetsing wordt aangevraagd voor een 

ruimtelijke ontwikkeling.  Er dient daarom 

onderzocht te worden of met de voorgenomen 

(ruimtelijke) ontwikkeling sprake is van 

overtreding van de geldende natuurwet en 

-regelgeving. 

Indien na het onderzoek geen overtredingen 

worden verwacht, kan de ontwikkeling vanuit de 

ecologie zonder beperkingen doorgang vinden. 

Indien wij vervolgonderzoek adviseren, kan 

een voorgenomen ontwikkeling doorgaans nog 

steeds plaatsvinden na het verkrijgen van een 

ontheffing of vergunning.

1.2 Doel en centrale vraag

Dit rapport dient voor de initiatiefnemer als 

bewijsstuk dat een ecologisch onderzoek is 

verricht. 

In dit rapport wordt een voorgenomen 

ontwikkeling getoetst aan de Wet natuur-

bescherming. De centrale vraag luidt:

Is de voorgenomen ontwikkeling in strijd met 

de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet 

natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal 

beleid? En welke vervolgstappen dienen genomen te 

worden voor met de uitvoering gestart kan worden? 

1.3 Criteria

Op dit onderzoek zijn de volgende criteria van toepassing:

• Het onderzoek is uitgevoerd door deskundige 

ecologen met een hbo of wo opleiding op 

ecologisch gebied, zoals, (toegepaste) biologie, 

dierecologie of bos -en natuurbeheer.

• Het onderzoek is uitgevoerd door een 

onafhankelijk adviesbureau. Habitus verklaart 

hierbij geen enkel belang te hebben bij de 

uitkomst van het onderzoek. Ook heeft iedere 

vaste medewerker de ethische gedragscode 

ondertekend en beloofd hiernaar te handelen. 

• Het onderzoek voldoet aan onze eigen proces- 

en kwaliteitseisen. Bekijk deze hier. 

• Dit onderzoek is maximaal drie jaar geldig 

na de opleverdatum (zie colofon) of zo lang 

dit realistisch is, gezien de ecologie van de 

betreffende soort(en).

• Voor het opsporen, vangen (met toegestane 

vangmiddelen) of bemachtigen van beschermde 

dier- of plantensoorten is een geldige ontheffing 

aanwezig. 

1.4 Werkwijze

De werkwijze is te vinden in Bijlage 4.

https://habitus.nl/ethische-gedragscode
https://habitus.nl/EisenEcologischOnderzoek
https://habitus.nl/Ontheffingnatuuronderzoek
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1.5 Reikwijdte

Onderstaand is beschreven aan welke wetten, 

artikelen en aan welk beleid de voorgenomen 

ontwikkeling wordt getoetst in dit rapport.

1.5.1 Soortbescherming 

Er wordt getoetst aan de volgende artikelen uit de 

Wet natuurbescherming:

• 3.1    Vogelrichtlijn(soorten)

• 3.5    Habitatrichtlijn(soorten)

• 3.10  Andere soorten

• 1.11  Zorgplicht

In Bijlage 1 zijn de verbodsartikelen opgenomen. In 

Bijlage 2 zijn de beschermde soorten te vinden. De 

vrijgestelde soorten zijn opgenomen in Bijlage 3. 

Vrijgestelde soorten worden niet beoordeeld bij 

ruimtelijke ontwikkelingen, want door de vrijstelling 

is er geen kans op het overtreden van de Wet 

natuurbescherming. Bij (éénmalige) activiteiten 

vindt wel een effect beoordeling plaats, omdat de 

vrijstelling dan niet geldt. Indien van toepassing 

worden wel altijd maatregelen voorgesteld om 

rekening te houden met de vrijgestelde soorten.

1.5.2 Gebiedsbescherming 

Voor gebiedsbescherming wordt getoetst 

aan de volgende onderdelen van de Wet 

natuurbescherming:

• Natura 2000-gebieden (Wnb artikel 2.7, dit 

wordt vanaf 2021 de Omgevingswet met de 

artikelen 2.4 en 4.1).

• Bijzondere nationale gebieden. In de  

Omgevingswet die in gaat op 2021 betreft 

dit: artikel 7.8 lid 2 Bkl.

1.5.3 Provinciaal beleid

Daarnaast wordt getoetst aan provinciaal 

beschermde gebieden, beschermd via de Wet 

Ruimtelijke Ordening. Het betreft gebieden die 

in de Verordening Ruimte zijn aangewezen als 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Aan overige 

beleidsgebieden wordt in principe niet getoetst. 

Tenzij dit specifiek overeengekomen is. 

Indien uit de toetsing naar voren komt dat er 

mogelijk sprake is van een overtreding, dan 

is veelal vervolgonderzoek benodigd. Hierbij 

valt te denken aan een soortgericht onderzoek 

(soortbescherming), een NNN-toetsing of 

Voortoets Natura 2000 (gebiedsbescherming). 

Deze nadere onderzoeken zijn een vervolg 

op dit onderzoek. Zie Bijlage 11 voor een 

processchema. 

Kader Omgevingswet (Ow)

Naar verwachting zal in de nabije toekomst de Omgevingswet (Ow) met de 

huidige Wet natuurbescherming verweven worden (Rijksoverheid, 2020). De 

exacte datum van invoering is echter nog niet bekend.

Meer informatie over hoe dit voor flora- en fauna-activiteiten geregeld wordt, 

is hier te vinden.

Het bevoegd gezag  is in de regel de provincie. Provincies regelen in de 

omgevingsverordening of en welke vrijstellingen van de omgevingsvergunning 

voor een flora- en fauna-activiteit gelden. Dit zal in het aanvullingsbesluit 

Natuur worden geregeld.

https://habitus.nl/vogelsBern2
https://habitus.nl/beschermdedieren
https://habitus.nl/AndereSoorten
https://habitus.nl/zorgplichtWetnatuurbescherming
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/flora-fauna/vergunningplicht/
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2. PLANGEBIED & WERKZAAMHEDEN

2.1 Huidige situatie

Het plangebied ligt aan de Jan de Priesterstraat 2 en 4  te Oost-Souburg en is gelegen in de provincie 

Zeeland. De begrenzing van het plangebied is weergegeven in Figuur 1. In de huidige situatie bestaat 

het plangebied uit een schoolgebouw, gymzaal met een omliggende schooltuin. De gymzaal bestaat 

uit één hoge verdieping met een bitumen dak. Het schoolgebouw bestaat uit twee verdiepingen en 

heeft in het zuiden één verdieping met een bitumen dak. De schooltuin bestaat uit bomen, struweel, 

verharding, grasland en een omliggend hekwerk.

De omgeving van het plangebied bestaat uit woonwijken, wegen, bomen en tuinen. De werkzaamheden 

beperken zich tot het schoolgebouw, de gymzaal en de groene structuren in het plangebied.

2.2 Werkzaamheden en planning

In het plangebied worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 1. slopen huidige schoolgebouw;

 2. verwijderen beplanting en bomen;

 3. nieuwbouw schoolbouw.

Het plangebied en de bouwtekening is op de kaart weergegeven in Bijlage 5.

Op basis van de aangeleverde informatie (zie Bijlage 6) wordt verwacht dat er sterke trillingen en 

harde geluiden kunnen ontstaan, omdat er mogelijk heiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Na afloop 

van de werkzaamheden worden geen extra geluiden verwacht. Er wordt in de uitvoeringsfase- en 

gebruiksfase extra verlichting geplaatst ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt mogelijk gewerkt 

tussen zonsondergang en zonsopkomst. Echter, indien nodig kan dit voorkomen worden. Er zal geen 

water onttrokken worden of water worden opgespoten. Ook wordt er niet in het water of langs de 

oever gewerkt. Er zullen geen zanddepots ontstaan.

De opdrachtgever is voornemens om in het eerste kwartaal van 2021 te starten met de sloop van het 

schoolgebouw en de werkzaamheden naar verwachting eind 2022 tot begin 2023 af te ronden. De 

precieze planning van de werkzaamheden is ten tijde van de uitvoering van deze quickscan nog niet 

bekend.

Figuur 1: het plangebied is rood omrand en het onderzoeksgebied is blauw omrand (PDOK, 2020).

Plangebied

Onderzoeksgebied

Legenda

Algemene opmerking:

In dit rapport maken we onderscheid tussen het plangebied en het onderzoeksgebied. Het 

plangebied is het gebied waar de te beoordelen ingrepen plaatsvinden. Het onderzoeksgebied 

is het gebied wat onderzocht is tijdens het veldbezoek en tevens het gebied tot waar de 

effecten van de ingreep kunnen reiken.



Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zicht op de zijtoegang van de schooltuin 

(kijkrichting noordoost).
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3. RESULTATEN

3.1 Beschermde gebieden

In Tabel 1 zijn de afstanden van het plangebied tot de beschermde gebieden in provincie Zeeland 

benoemd. In Figuur 2 op de volgende pagina, is de ligging van het plangebied weergegeven ten opzichte 

van de beschermde gebieden. 

Tabel 1: afstanden van het plangebied tot beschermde gebieden

Beschermd gebied Afstand tot plangebied (in meters) 

Natura 2000-gebied*: 'Westerschelde & Saeftinghe'
Dit gebied is gevoelig voor stikstofdepositie.

2.480

Natuurnetwerk Zeeland 2.070

*In Bijlage 7 is de ingevulde effectenindicator te vinden (Ministerie van Economische Zaken, 2017).
Daar is ook meer informatie opgenomen over habitatsoorten en -typen én (niet-)broedvogelsoorten.

Algemene opmerking:

Een grote afstand tussen het plangebied en een beschermd gebied betekent niet dat negatieve 

effecten per definitie uitgesloten kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een 

negatief effect op een soort die buiten een beschermd gebied verblijft óf van depositie. Ook de 

onttrekking van grondwater kan effecten veroorzaken op grote afstand.

Binnen het plangebied bevinden zich geen gebieden behorend tot Natura 2000. Binnen het plangebied 

bevinden zich ook geen gebieden behorend tot Natuurnetwerk Zeeland (NNZ). Alle Natura 2000-gebieden 

binnen vijf kilometer worden beoordeeld of tot zo ver de verwachtte effecten reiken.
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Plangebied

Beschermde gebieden

Natuurnetwerk Zeeland

Natura 2000-gebied

Legenda

Figuur 2: ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk 

Zeeland (PDOK, 2020; provincie Zeeland, 2020). 

3.1.1 Effecttoetsing Natura 2000-gebieden

In de effectenindicator Natura 2000-gebieden (Ministerie van Economische Zaken, 2017; Bijlage 

7) is gekozen voor de activiteit ’woningbouw’, omdat deze activiteit het best vergelijkbaar is met de 

ontwikkeling.

De effectenindicator geeft aan dat mogelijke effecten van ’woningbouw’ op Natura 2000-gebied 

‘Westerschelde & Saeftinghe’ worden veroorzaakt door oppervlakteverlies; versnippering; 

verontreiniging; verdroging; verstoring door geluid, licht en trilling; optische verstoring en verstoring 

door mechanische effecten. Van deze effecten is in het huidige project geen sprake, aangezien de 

effecten zeker niet tot het Natura 2000-gebied zullen reiken. Het Natura 2000-gebied ligt daarvoor op 

een te grote afstand met daarnaast tussenliggende demping van landschap en bebouwing. Vanwege 

de afwezigheid van geschikt biotoop worden in het plangebied ook geen habitatsoorten of (niet-)

broedvogelsoorten verwacht. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende 

gebied zijn niet aan de orde.

3.1.2 Effecttoetsing NNZ

Het dichtstbijzijnde NNZ-gebied ligt op 2.320 meter. Er vindt geen ruimtebeslag plaats op een NNZ-

gebied. De kwalificerende soorten van het beheertype N12.02 'Kruiden- en faunarijk grasland' behoren 

tot de soortgroepen dagvlinders en planten. Dit beheertype is niet gevoelig voor stikstofdepositie. Er is 

geen sprake van externe werking op het NNZ-gebied.

3.1.3 Effecttoetsing (stikstof)depositie

Gezien de aard van de werkzaamheden en afstand tussen het plangebied en Natura 2000-gebieden 

met habitattypen die gevoelig zijn voor stikstof, kunnen depositie-effecten (vanwege het voormalige 

PAS) niet op voorhand uitgesloten worden. 



Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zicht op de speeltuin aan de achterzijde 

van het schoolgebouw (kijkrichting zuidwest).
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3.2 Beschermde soorten

Het bureau-onderzoek is uitgevoerd op 23 november 2020 voorafgaand aan het veldbezoek. Het veld- 

en het bureau-onderzoek zijn verricht door een deskundig ecoloog, namelijk Alex Zuijdervliet BSc. Op 

onze website zijn alle cv's opgenomen van onze collega's om deze deskundigheid aantoonbaar te maken.

Tijdens het veldbezoek op 24 november 2020 was het droog, circa 10 graden, zonnig en stond er een 

windkracht van circa 3 Bft vanuit de richting zuid. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek zijn 

niet van invloed op de potentiebepaling. Wel kunnen de weersomstandigheden van invloed zijn op de 

aangetroffen soorten. De potentiebepaling blijft daarom leidend. Omdat de omgeving ook beïnvloed 

kan worden door de voorgenomen ontwikkeling, is deze ook meegenomen in de beoordeling tot zo ver 

de invloedssfeer van het project reikt.

In Tabel 2 op de volgende pagina is te zien welke soorten (mogelijk) in het plangebied voorkomen en 

welke functies er verwacht worden. Ook is weergegeven welke ecologische risico’s dit project met zich 

meebrengt met betrekking tot de Wet natuurbescherming (Wnb). De soorten genoemd in de tabel 

worden zowel op basis van het bureau- als veldonderzoek verwacht. Een overzicht van de soorten die 

uit het bureau-onderzoek komen, zijn te zien in Bijlage 8. Soorten die wel uit het bureauonderzoek 

komen maar op basis van het veldbezoek zijn uitgesloten, zijn te zien in Bijlage 9.

https://habitus.nl/deskundige-ecologen


Toelichting op Tabel 2:

In deze tabel staan enkel de soorten 

waarvoor een overtreding verwacht wordt 

óf een effect niet uitgesloten kan worden. 

Hier hebben we voor gekozen om de 

leesbaarheid van het rapport te vergroten. 

De soorten waarvoor geen effect wordt 

verwacht, zijn opgenomen in Bijlage 9. 

Daar is een nadere onderbouwing 

te vinden over waarom een soort of 

beschermde functie is uitgesloten.

Legenda Tabel 2:

a = beschermde functie aangetroffen

m = beschermde functie mogelijk aanwezig

vm = vestiging van deze soort is mogelijk

Verblijfplaatsen

n = nest (vogels)

k = kraamverblijfplaats

z = zomerverblijfplaats

p = paarverblijfplaats

w = winterverblijfplaats

rp = roestplaats
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Tabel 2: relevante resultaten bureau- en veldonderzoek. Zie Bijlage 9 voor een totaaloverzicht van de uitgesloten soorten. Zie Bijlage 10 voor relevante foto’s. 

Zie Figuur 3 voor een kaart met het plangebied, geschikte biotopen en relevante waarnemingen. 

Resultaten Toetsing aan de Wnb

Te verwachten soort 
op basis van bureau- 
en veldonderzoek 

a/m/
vm

Te ver-
wachten 
functies

Onderbouwing en locatie(s) in het plangebied Werkzaamheid1 Kans op 
overtreding 
Wnb2

Vogels zonder 
jaarrond beschermd 
nest

Inclusief cat. 5-soorten 
zonder zwaarwegende 
ecologische redenen voor 
bescherming.

a, vm n • Er zijn geen vogels met nestindicerend gedrag aangetroffen binnen het plangebied tijdens het veldbezoek. 
• In het plangebied is er een oud nest van vermoedelijk houtduif aangetroffen, zie Figuur 3 en Bijlage 10.
• Een categorie 5-soort met een 'matig ongunstige' staat van instandhouding zoals de spreeuw kan aanwezig zijn in 

de opening in de daklijst van het schoolgebouw. Tijdens het veldbezoek zijn in het onderzoeksgebied meerdere 
spreeuwen waargenomen (zie Figuur 3).

• De volgende biotopen zijn aanwezig: bebouwing, intensief beheerd (grasland), struweel met bomen en verharding. Zie 
Tabel 3 voor voorbeelden van vogelsoorten die verwacht worden.

• Duiven, zoals de houtduif, kunnen vrijwel het gehele jaar broeden in bomen en bosschages en daar dient rekening 
mee gehouden te worden. Zie 5.1.1 voor de te nemen maatregelen voor vogels.

1 t/m 3 Artikel 3.1 lid 
1, 2 en 4 

en/of

Artikel 1.11

Gierzwaluw m n Er worden werkzaamheden verricht aan de schoolgebouwen (sloop). In beide gebouwen zijn meerdere geschikte open 
spleten aanwezig tussen de houten daklijst en muur. Ook zijn er openingen achter regenpijpen waar nestgelegenheid 
aanwezig is (zie Bijlage 10). Er is bij het schoolgebouw aan de westzijde van het gebouw sprake van een vrije uitvlieghoogte 
van drie meter en vrije uitvliegbreedte van een meter. In de gymzaal, op de tweede verdieping, wordt hier ook aan 
voldaan. Daarnaast zijn de schoolgebouwen vrij oud en is de ligging van het plangebied in de dorpskern. Dit bevordert de 
geschiktheid van het biotoop voor verblijfplaatsen van gierzwaluw in het plangebied.

1, 3 Artikel 3.1 lid 
1, 2 en 4 en
Vogel met 
een jaarrond 
beschermd 
nest

Ransuil, sperwer m n, rp Er worden werkzaamheden verricht aan de schoolgebouwen (sloop) en kap van bomen. In coniferen aan de oostzijde 
van het plangebied zijn sporen aangetroffen, zoals poepsporen van vogels en grijze veren van vermoedelijk houtduif (zie 
Figuur 3 en Bijlage 10). Deze sporen kunnen duiden op een roestplaats van ransuil. Er zijn geen braakballen aangetroffen. 
Deze zijn echter niet altijd aanwezig. Daarnaast is er een nest aangetroffen in één van de coniferen, die mogelijk als horst 
in gebruik is door ransuil of sperwer. Onder de coniferen zijn grijze veren aangetroffen. Dit kan een indicatie zijn van 
prooiresten van sperwer. De werkzaamheden leiden tot harde geluiden en zware trillingen. Hierdoor kan de roestplaats 
en nest verstoord worden. Daarnaast is er is voldoende jachtgebied aanwezig op de graslanden in de omgeving en bij 
grasland en struweel langs het kanaal. Veldmuizen en diverse woelmuizen zijn voornamelijke prooidieren van ransuil. Deze 
soorten zijn aanwezig langs het kanaal. Ook is er voldoende jachtgebied aanwezig voor sperwer die voornamelijk op kleine 
zangvogels jaagt, zoals mussen, mezen en vinken. Tevens foerageert ransuil ook op kleine zangvogels, die in het plangebied 
en de directe omgeving aanwezig zijn.

1 t/m 3 Artikel 3.1 lid 
2 en 4 en
Vogel met 
een jaarrond 
beschermd 
nest

Gewone 
dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, 
laatvlieger

m z, w, p, k Verblijfplaatsen: er worden werkzaamheden verricht aan schoolgebouwen (sloop). Er zijn geschikte spleten tussen de 
muur en daklijst waar verblijfplaatsen van vleermuizen zich kunnen bevinden (zie Bijlage 10). Daarnaast zijn er ook open 
stootvoegen aangetroffen. Vleermuizen hebben hierdoor toegang tot de spouw en kunnen daar in verblijven. Ook wordt 
mogelijk tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase verlichting geplaatst die gebouwen, bomen of beplanting beschijnt. 
Negatieve effecten kunnen daarom niet uitgesloten worden. 
Essentiële vliegroute: er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of geblokkeerd 
(fysiek of door lichteffecten). Effecten op een essentiële vliegroute worden daarom niet verwacht.
Essentieel foerageergebied: er wordt geen groot oppervlak aan houtige beplanting of moeras verwijderd óf een groot 
oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden daarom niet verwacht. 
Massawinterverblijven kunnen aanwezig zijn in gebouwen vanaf vier etages. Dit biotoop is niet aanwezig.

1 t/m 3 Artikel 3.5 lid 
1, 2 en 4

HR-soorten

¹ Zoals omschreven in paragraaf 2.2.   
2 De beschermingsregimes zijn toegelicht in Bijlage 1.
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*Vogels zonder jaarrond beschermd nest

Figuur 3: kaart met het plangebied, biotopen waar diersoorten in verwacht worden en relevante 

waarnemingen. Alleen biotopen waar beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, zijn weergegeven in deze figuur. 

In Tabel 3 wordt per biotoop beschreven welke broedvogels er kunnen voorkomen. Dit is echter slechts een indicatie, 

er kunnen altijd nog andere vogels aanwezig zijn in dit biotoop. In het schoolgebouw en de gymzaal zijn geschikte 

openingen waar verblijfplaatsen van vleermuizen zich kunnen bevinden. Ook zijn er geschikte openingen in het 

schoolgebouw en de gymzaal die nestgelegenheid bieden voor gierzwaluw. Daarnaast is er een indicatie van een 

roestplaats van ransuil. Ook is er een nest aangetroffen in één van deze coniferenbomen van ransuil of sperwer. 

Tevens is er een oud nest aangetroffen van een merel.

Plangebied

Waarnemingen

Nest (vogels*)

Biotopen

Geschikte openingen regenpijp (gierzwaluw,vleermuizen)

Geschikte openingen tussen daklijst en muur (vleermuizen)

Open stootvoegen (vleermuizen)

Struweel (vogels*)

Roestplaats (ransuil)

Legenda

Plangebied

Waarnemingen

Nest (vogels*)

Biotopen

Geschikte openingen regenpijp (gierzwaluw,vleermuizen)

Geschikte openingen tussen daklijst en muur (vleermuizen)

Open stootvoegen (vleermuizen)

Struweel (vogels*)

Roestplaats (ransuil)

Legenda
Aanwezige biotopen Beschrijving biotoop Vogels zonder jaarrond 

beschermd nest die 
te verwachten zijn 
(indicatief, het betreft 
geen volledige lijst):

Bebouwing schoolgebouwen spreeuw, kauw

Struweel struiken, met boomlaag putter, pimpelmees, fitis, 
heggenmus, houtduif,  
tjiftjaf, vink, winterkoning, 
roodborst, zwartkop, merel

Tabel 3: Beschrijving van de biotopen en te verwachten vogels zonder jaarrond beschermd nest



Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zicht op de speeltuin (kijkrichting oost).

Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 12

3.3 Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen (zie Bijlage 1). Uit de zorgplicht volgt dat 

nadelige gevolgen voor flora of fauna voorkomen worden of dat noodzakelijke maatregelen getroffen 

worden. 

Planten

De volgende houtachtige plantensoorten zijn binnen het plangebied aangetroffen: rimpelroos, klimop, 

gewone vlier, dwergmispel, zomereik, sneeuwbes, zwarte els, rode kornoelje en diverse coniferen. 

De volgende kruidachtige planten zijn binnen het plangebied aangetroffen: gewone vogelmuur, 

paardenbloem, schijnaardbei, kleefkruid, akkerkool, gewoon robertskruid, raapzaad, harig 

wilgenroosje, Engels raaigras, gevlekte aronskelk en grote brandnetel. Voor deze algemene planten 

zijn geen maatregelen benodigd. Er zijn geen bedreigde planten van de Rode Lijst aangetroffen.

Dieren

In het plangebied kunnen verschillende diersoorten aanwezig zijn welke relevant zijn om rekening 

mee te houden tijdens de voorgenomen ontwikkeling. Deze worden hieronder per biotoop benoemd. 

Grasland

In het grasland kunnen soorten aanwezig zijn, zoals: mol, veldmuis en gewone pad.

Bosschage

In de bosschages kunnen soorten aanwezig zijn, zoals: egel, gewone bosspitsmuis, gewone bosmuis 

en bruine kikker.  



Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 13

4. CONCLUSIE & AANBEVELINGEN

4.1 Conclusie

De conclusie geeft antwoord op de centrale vraag:

Is de voorgenomen ontwikkeling in strijd met de soort- of gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming 

(Wnb) of het provinciaal beleid? En welke vervolgstappen dienen genomen te worden voor met de uitvoering 

gestart kan worden?

Hieronder volgt een antwoord op de centrale vraag. In tabel 4 is de conclusie samengevat.

De voorgenomen ontwikkeling is mogelijk  in strijd met het onderdeel soortbescherming uit de 

Wet natuurbescherming. Er kunnen namelijk verblijfplaatsen van vleermuizen op de planlocatie 

aanwezig zijn. Daarnaast is er ook nestgelegenheid aanwezig voor gierzwaluw, ransuil en/of sperwer. 

Ook kunnen 'vogels zonder jaarrond beschermd nest' zich in de toekomst vestigen, als er geen 

voorzorgsmaatregelen worden genomen. De voorgenomen ontwikkeling is mogelijk ook in strijd met 

het onderdeel gebiedsbescherming uit de Wet natuurbescherming. Tot slot zijn de plannen niet in 

strijd met provinciale gebiedsbescherming.

Tabel 4: Samenvatting conclusie

Soort(groep)/gebied Maatregel Onderzoek Overig/opmerking

Vogels zonder jaarrond beschermd nest x zie paragraaf 5.1.1

Gierzwaluw x zie paragraaf 4.2

Vleermuizen x zie paragraaf 4.2

Ransuil & sperwer x zie paragraaf 4.2

Natura 2000 (stikstofdepositie) x zie paragraaf 4.2

x = maatregel of onderzoek is benodigd.

Zie paragraaf 5.1 voor informatie over hoe om te gaan met soorten waarvoor geen onderzoek benodigd 

is, maar waarvoor wel maatregelen benodigd zijn. In Bijlage 11 is een stroomschema te vinden waarin 

de vervolgstappen zijn opgenomen met een indicatieve doorlooptijd.

4.2 Nader onderzoek is nodig voor de volgende soorten en gebieden

Voor iedere soort waarvoor de Wet Natuurbescherming en/of het natuurbeleid van de provincie  

(mogelijk) wordt overtreden, wordt hieronder de vervolgstap beschreven. 

• Vleermuizen: zie Tabel 2 voor de soorten en functies. Dit onderzoek dient globaal plaats te 

vinden tussen half mei en half oktober volgens het meest recente vleermuisprotocol (momenteel: 

2021). Er zijn onder andere veldbezoeken in het voorjaar en najaar benodigd.

• Gierzwaluw: nesten. Dit onderzoek dient bij voorkeur plaats te vinden door het uitvoeren van 

minimaal drie veldbezoeken in de periode juni t/m half juli.

• Ransuil & sperwer: Ransuil: nest- en roestplaatsen. Dit onderzoek dient bij voorkeur plaats te 

vinden door het uitvoeren van minimaal vier veldbezoeken in de periode 20 februari t/m 20 juli. 

De bezoeken moeten 's nachts of in de schemering uitgevoerd worden, met een tussenperiode 

van minimaal 10 dagen. Sperwer: Onderzoek naar nesten. Dit onderzoek dient bij voorkeur 

plaats te vinden door het uitvoeren van minimaal vier veldbezoeken in de periode maart t/m half 

juli. De bezoeken dienen overdag uitgevoerd te worden met een tussenperiode van minimaal 

10 dagen.

• Er is een aeriuscalculatie benodigd om te bepalen of er depositie-effecten optreden.

Algemene opmerking:

In 4.1 is de conclusie weergegeven. Voor de volledigheid én om een verkeerde interpretatie 

te voorkomen, dient het gehele rapport gelezen te worden. Zo geeft hoofdstuk 1 belangrijke 

informatie over de opzet en afbakening van het onderzoek. In hoofdstuk 2 wordt informatie 

gegeven over de begrenzing van het plangebied en welke werkzaamheden getoetst zijn. 

Hoofdstuk 3 geeft nadere informatie over de aanwezigheid van soorten en gebieden. Ook de 

bijlagen zijn onlosmakelijk met de inhoud verbonden, met name Bijlage 9.
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4.3 Haalbaarheid plan 

Uit het nader onderzoek zal blijken of er beschermde soorten aanwezig zijn in het plangebied. En 

of de Wet natuurbescherming voor deze eventueel aanwezige beschermde soorten zal worden 

overtreden door de voorgenomen ontwikkeling.

Indien er geen beschermde soorten aanwezig zijn en/of geen negatieve effecten op aanwezige 

beschermde soorten plaatsvinden dan staat de Wet natuurbescherming de haalbaarheid en 

uitvoering van het plan niet in de weg.

In geval er wel beschermde soorten worden aangetroffen die negatieve effecten ondervinden van 

het plan dan zal een ontheffing van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. Een ontheffing zal 

in de meeste gevallen worden verleend zolang er sprake is van een geldig Wettelijk belang zoals groot 

openbaar belang (voor vleermuizen) zoals het kunnen geven van onderwijs. Of voor milieu gunstige 

effecten zoals het verduurzamen van gebouwen.  Afhankelijk van de aangetroffen soort en functie 

zal er een compensatieplan opgesteld worden en maatregelen genomen dienen te worden om de 

effecten weg te nemen, zoals het plaatsen van vleermuiskasten of huismuskasten. Voor de meeste 

soorten en functies is inmiddels veel ervaring met het treffen van deze maatregelen en is er grote 

kans op succesvol verkrijgen van een ontheffing. Alleen in geval er zeer kritische en zeldzame soorten 

of functies worden aangetroffen kan het zijn dat er geen ontheffing kan worden verleend. Er zijn op 

dit moment echter geen aanwijzingen voor zeer zeldzame soorten of functies. Er zijn daarom op dit 

moment geen aanwijzingen dat de Wet natuurbescherming de uitvoerbaarheid van het plan in de 

weg staat.
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Hieronder volgen de te nemen maatregelen om overtreding van wetsartikelen te voorkomen tijdens 

de uitvoering van de werkzaamheden. De maatregelen zijn opgedeeld in:

• 5.1 Maatregelen beschermde soorten (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10);

• 5.2 Zorgplichtmaatregelen (artikel 1.11);

• 5.3 Bovenwettelijke maatregelen.

Daarnaast wordt in paragraaf 5.4 besproken wat u kunt doen bij een wijziging van de ontwikkeling of 

wanneer de gegeven adviezen niet passen in de uitvoering of planning.

5.1 Maatregelen beschermde soorten

Er zijn maatregelen nodig voor de volgende beschermde soorten: vogels.

5.1.1 Vogels zonder jaarrond beschermd nest

Voorkom vernietiging van vogelnesten óf een verstoring die van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van een in Europa inheemse vogelsoort. Nesten van deze soorten mogen niet 

beschadigd, weggehaald of vernietigd worden. Ook verstoringen die leiden tot het verlaten van het 

nest zijn verboden. De meeste vogels broeden globaal tussen half maart en half augustus. Echter, alle 

broedende in Europa inheemse vogelsoorten zijn te allen tijde beschermd.

Maatregel 1: verricht de werkzaamheden buiten de broedperiode van de aanwezige soorten. Op 

basis van het veldbezoek waarin we op aanwezige vogelsoorten hebben gelet én op basis van de 

aanwezige biotopen, verwachten wij dat de broedperiode loopt van half maart t/m half oktober. Indien 

het niet mogelijk is om buiten deze broedperiode te werken, kan maatregel 2 uitkomst bieden.

Maatregel 2: laat voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie uitvoeren door een 

5. MAATREGELEN

Algemene opmerking:

Verricht geen werkzaamheden voordat de nadere onderzoeken zijn afgerond, maatregelen 

zijn genomen en/of (indien aan de orde) een ontheffing of vergunning is verkregen. Of treed 

voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met een deskundig ecoloog over welke 

werkzaamheden wél mogelijk zijn. Afwijkingen dienen altijd schriftelijk vastgelegd te worden om 

aantoonbaar volgens de wet te werken (omgekeerde bewijslast). Zie ook paragraaf 5.4.

ecoloog. Indien er geen broedende vogels worden vastgesteld, kunnen de werkzaamheden alsnog 

doorgang vinden. Let op: in de aangegeven broedperiode is er veelal een grote kans op het aantreffen 

van broedende vogels. Een gunstige uitkomst van de inspectie is vooraf niet te geven. 

Witte kwikstaart en zwarte roodstaart 

Vogelsoorten zoals de witte kwikstaart en zwarte roodstaart kunnen aanwezig zijn op bouwterreinen 

en broeden in hopen afval of bouwmateriaal. Als de soort tot broeden komt op het terrein is het nest 

beschermd en zal hier rekening mee gehouden moeten worden.

Maatregel: voorkom vestiging van deze soorten door in de broedperiode (globaal van half maart t/m 

eind juli) bouwmateriaal, hopen houtafval of stenen direct te verwijderen uit het plangebied. Of dek de 

bouwmaterialen geheel af met een stevig zeil of doek.
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5.2.2 Amfibieën

In het plangebied kunnen soorten voorkomen zoals benoemd in paragraaf 3.3. De volgende 

maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

• Verplaats individuen die aanwezig zijn binnen het werkterrein naar een vergelijkbare, veilige 

plek buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

5.2 Zorgplichtmaatregelen

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen (zie Bijlage 1). Uit de zorgplicht volgt dat 

nadelige gevolgen voor flora of fauna voorkomen worden óf dat noodzakelijke maatregelen getroffen 

worden. Hieronder volgt de strategie om met deze soorten om te gaan, zie kader. 

Strategie zorgplicht:

Om invulling te geven aan de zorgplicht wordt de volgende strategie gevolgd: 

1. In eerste instantie worden alle vaste rust- of verblijfplaatsen waar mogelijk gespaard of worden 

de werkzaamheden verricht buiten de verstoringsafstand van de betreffende soorten. 

2. Indien dit niet mogelijk is, vinden de werkzaamheden plaats buiten de kwetsbare perioden 

voor de betreffende soorten. De voortplantingsperiode en de winterrust zijn hier voorbeelden 

van. In paragraaf 3.3 zijn per biotoop de zorgplichtsoorten opgenomen die in het plangebied 

verwacht worden.

Indien niet voldaan kan worden aan de strategie in bovenstaand kader, dan zijn de volgende 

maatregelen minimaal benodigd om nadelige gevolgen te voorkomen.

5.2.1 Zoogdieren

In het plangebied kunnen soorten voorkomen zoals benoemd in paragraaf 3.3. De volgende 

maatregelen zijn nodig om rekening te houden met deze soorten:

• Indien er verstoring plaatsvindt, dient er een passende vluchtroute beschikbaar te zijn. Dit geldt 

in het bijzonder voor vogels en grondgebonden zoogdieren (zoals muizen, egels) om verkeers-

slachtoffers te voorkomen. Werk vanaf één zijde en bij voorkeur van een drukke naar een rus-

tige locatie toe, zoals een open veld of ruigte.  Werk ook op een aangepast tempo, zodat dieren 

kunnen vluchten. 

• Kunstmatige verlichting werkt verstorend op zoogdieren en andere fauna. Werk daarom niet 

tussen zonsondergang en zonsopkomst. 

• Voorkom of beperk daarnaast de toepassing van kunstlicht en de verstrooiing van licht buiten 

de projectlocatie. Voorkom ook het direct schijnen op wateroppervlakken of groenelementen, 

zoals bosschages en ruigtes. 



Toelichting op de afbeelding

Impressie plangebied: zicht op het pad en struweel 

tussen de schoolgebouwen (kijkrichting noord).
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5.3 Wat te doen bij een wijziging van de ontwikkeling of bij het afwijken van het advies?

De adviezen in dit rapport zijn opgesteld om te werken volgens de geldende natuurwetgeving. Wij 

zijn hierbij uitgegaan van de voorgenomen ontwikkeling zoals aangeleverd door de opdrachtgever of 

tussenpersoon. Indien de geplande ontwikkeling wijzigt, bijvoorbeeld doordat het plangebied groter 

wordt of de werkzaamheden veranderen, dan is de kans aanwezig dat ook het voorliggende advies 

wijzigt. Neem in dat geval contact op met een adviseur (zie colofon) om te onderzoeken of er passende 

maatregelen zijn waarbij conform de geldende natuurwetgeving kan worden gewerkt. 

Vervolgstappen niet inpasbaar?

Ook kan het zijn dat wij maatregelen of vervolgstappen adviseren die niet goed in te passen zijn in 

de planning of uitvoering. Afwijken van het plan of advies is sommige gevallen mogelijk, maar altijd 

onder begeleiding van een deskundig ecoloog. Het is mogelijk dat in een vervolgtraject beschermde 

planten uitgestoken moeten worden of beschermde dieren gevangen moeten worden. Hiervoor is een 

ontheffing benodigd. Dit dient daarom altijd onder begeleiding plaats te vinden van een deskundig 

ecoloog met kennis van de betreffende soorten.

Algemene opmerking:

Indien er een wijziging plaatsvindt in het plan of de uitvoering, dient de effectbeoordeling 

opnieuw uitgevoerd te worden. Dit geldt in het bijzonder voor (extra) licht, geluid, trillingen 

of nachtelijke werkzaamheden. Dit geldt ook in gevallen waarbij het werkterrein groter wordt, 

werkroutes wijzigen of op andere plekken wordt gewerkt binnen het plangebied, zoals een 

watergang, bosschage of oever. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer/uitvoerder.

Andere beschermde soorten aangetroffen?

Indien er beschermde soorten worden aangetroffen die niet in dit rapport benoemd zijn, dient direct 

contact opgenomen te worden met een ecoloog om te bepalen hoe gehandeld dient te worden.
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BIJLAGE 1 - WET NATUURBESCHERMING

Wet natuurbescherming (Wnb)

In de Wet natuurbescherming zijn meerdere oude wetten samengevoegd. 

Relevant zijn de samenvoegingen van de Natuurbeschermingwet 1998 die 

over beschermde gebieden gaat, de Boswet die over bescherming van 

houtopstanden gaat en de Flora- en faunawet die over de bescherming 

van soorten gaat. Al deze regels zijn al dan niet aangepast overgenomen 

in de Wnb. Wij toetsen een ingreep in aan de Wnb en daardoor aan wat 

eerst drie wetten waren. Hiernaast is weergegeven waar wij aan toetsen.

Soortbescherming

De Wet natuurbescherming kent drie beschermingsregimes waarin de 

voorschriften van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en twee verdragen (Bern 

en Bonn) zijn geïmplementeerd. Aanvullende voorschriften zijn gesteld voor 

de dier- en plantensoorten die niet onder die specifieke voorschriften vallen, 

maar wel bescherming behoeven, dat zijn de andere soorten. In de Wet  

natuurbescherming zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen 

neergelegd. Per beschermingsregime is bepaald welke verboden er gelden 

en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden verleend 

door het bevoegd gezag. In de tabel hiernaast is weergegeven op welke 

beschermingsregimes welke verboden van toepassing zijn.

Elke provincie heeft de mogelijkheid soorten die onder de andere soorten 

vallen vrij te stellen. De vrijgestelde soorten zijn in Bijlage 3 weergegeven.

Omgevingswet 

Het kabinet heeft besloten dat de natuurbeschermingsregels overgaan 

in het stelsel van de Omgevingswet. De Aanvullingswet natuur voorziet 

in deze wijzigingen van de Omgevingswet, zodat die wet straks over de 

nodige bevoegdheden en instrumenten beschikt om regels te stellen en 

maatregelen te treffen voor de bescherming van de natuur. Vermoedelijk zal 

de wet in 2021 in werking treden.

Verbodsartikel Lid Toelichting

3.1 Vogelrichtlijn Lid 1 Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn te doden of te vangen.

Lid 2 Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadi-
gen, of nesten van vogels weg te nemen.

Lid 3 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.

Lid 4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.

Lid 5 Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.

3.5 Habitatrichtlijn Lid 1 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II 
bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te 
vangen.

Lid 2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

Lid 3 Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.

Lid 4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te 
vernielen.

Lid 5 Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag 
van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.

Artikel 3.10 andere 
soorten

Lid 1 Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen, dagvlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet:
a: opzettelijk te doden of te vangen; 
b: de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen,  
c: vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/aanvullingswetten/aanvullingswet-natuur
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Beschermde nesten

*Het verbod van het vernietigen of wegnemen van nesten geldt alleen tijdens het broedseizoen van de 

soorten die elk jaar een nieuw nest maken. De soorten die jaarlijks terug komen op het zelfde nest zijn 

jaarrond beschermd. Specifiek gaat dit om vogels van categorie 1t/m 4  en de nesten van soorten in 

categorie 5 als er onvoldoende alternatieven zijn.

• Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik 

zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

• 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.

• Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broe-

den en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden 

voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.

• 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 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 die beschermd zijn staan in Bijlage 2 weergegeven, hierbij wordt ook aangegeven welke 

vogels onder de categorieën vallen.  

Zorgplicht

In de Wet natuurbescherming is een zorgplicht opgenomen:

Artikel 1.11, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Artikel 1.11, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet 

of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden  

veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild 

levende dieren en planten:

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft 

om die gevolgen te voorkomen, of

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Beschermde gebieden

In Europa is een netwerk van beschermde gebieden opgezet. Dit zijn de zogenoemde Natura 2000- 

gebieden. Deze gebieden zijn in de Wnb zwaar beschermd. Volgens de Wnb is het volgens artikel 2.7 lid 2 

verboden zonder vergunning projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of 

de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen 

hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.

Dit geld ook voor projecten die fysiek buiten het Natura 2000-gebied gelegen zijn maar wel een effect 

kunnen hebben op het gebied (externe werking).

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen  

natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het netwerk moet 

natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. 

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;

• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee;

• alle Natura 2000-gebieden. 

Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. De ligging en 

bescherming van de NNN is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie, welke door de gemeentes wordt 

uitgewerkt in bestemmingsplannen, conform de Wet Ruimtelijke Ordening.
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Natuurwaarden buiten het Natuurnetwerk Nederland

Ook buiten het NNN zijn grote natuurwaarden aanwezig. Behoud, herstel en verdere ontwikkeling 

van deze natuurwaarden dragen substantieel bij aan de biodiversiteit. Wij beoordelen ook eventuele 

effecten op beschermde beleidsgebieden. 

Zuid-Holland: strategische reservering natuur en belangrijke weidevogelgebieden

Het realiseren van een natuurmantel in de vorm van een groenblauwe dooradering rondom de 

natuurkernen in het NNN. Deze mantel wordt de ‘Strategische reservering natuur’ genoemd. Het in 

stand houden van de belangrijke leefgebieden voor weidevogels in blijvend agrarisch gebied door 

agrarisch natuurbeheer. Weidevogelgebieden worden gerekend tot categorie 2 in het handelingskader 

ruimtelijke kwaliteit. Deze gebieden worden ‘Belangrijke weidevogelgebieden’ genoemd.

Beschermde houtopstanden

In de Wnb is het conform artikel 4.2 verboden houtopstanden te kappen buiten de bebouwde kom  

houtopstanden grenzen zonder hier vooraf een melding van te maken aan het bevoegd gezag. 

Deze regel geldt niet voor:

a. houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom;

b. houtopstanden op erven of in tuinen;

c. fruitbomen en windschermen om boomgaarden;

d. naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar;

e. kweekgoed;

f. uit populieren of wilgen bestaande:

1°. wegbeplantingen;

2°. beplantingen langs waterwegen, en12

3°. eenrijige beplantingen langs landbouwgronden;

g. het dunnen van een houtopstand;

h. uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de 

productie van houtige biomassa, indien zij:

1°. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;

2°. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten 

beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en

3°. zijn aangelegd na 1 januari 2013.



Legenda tabel

Categorie 1: Jaarrond gebruikte nesten (steenuil)

Categorie 2: Zeer honkvaste koloniebroeders of afhankelijk bebouwing

Categorie 3: Zeer honkvaste broeders of afhankelijk bebouwing (geen 

kolonie)

Categorie 4: Vogels die ieder jaar terugkeren naar specifiek nest

Categorie 5: Honkvaste broeders, maar voldoende flexibel. Enkel 

beschermd bij zwaarwegende ecologische redenen, zoals een zeer 

ongunstige SvI (zie tekst onder kader).
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BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN

Tabellen Wet Natuurbescherming

Aan de indeling van de regels van de Wnb (bijlage 1) zitten verschillende soortenlijsten 

gekoppeld, namelijk 3.1. vogelrichtlijnsoorten, 3.5 habitatrichtlijnsoorten en 3.10 

andere soorten.

Artikel 3.1 Vogelrichtlijnsoorten

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten in 

artikel  1 van de Vogelrichtlijn. Deze worden hieronder niet allemaal specifiek 

benoemd. Hieronder wordt alleen ingegaan op de uitzonderingen en dat zijn de 

vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten van de categorieën 1 t/m 4 en bij 

uitzondering categorie 5-vogels.

Nederlandse naam Categorie SvI* (als broedvogel)

Steenuil 1 matig ongunstig

Gierzwaluw 2 gunstig

Huismus 2 matig ongunstig

Roek 2 matig ongunstig

Grote gele kwikstaart 3 gunstig

Kerkuil 3 gunstig

Oehoe 3 gunstig

Ooievaar 3 gunstig

Slechtvalk 3 gunstig

Boomvalk 4 matig ongunstig

Buizerd 4 gunstig

Havik 4 gunstig

Ransuil 4 zeer ongunstig

Sperwer 4 gunstig

Wespendief 4 gunstig

Zwarte wouw 4 onbekend, vermoedelijk 
gunstig

Blauwe reiger 5 matig ongunstig

Boerenzwaluw 5 gunstig

Bonte vliegenvanger 5 gunstig

Boomklever 5 gunstig

Boomkruiper 5 gunstig

Bosuil 5 gunstig

Brilduiker 5 zeer ongunstig

Draaihals 5 zeer ongunstig

Eidereend 5 zeer ongunstig

Ekster 5 zeer ongunstig (in het 
buitengebied)

Nederlandse naam Categorie SvI (als broedvogel)

Gekraagde roodstaart 5 matig ongunstig

Glanskop 5 matig ongunstig

Grauwe vliegenvanger 5 matig ongunstig

Groene specht 5 gunstig

Grote bonte specht 5 gunstig

Hop 5 onbekend, vermoedelijk 
ongunstig

Huiszwaluw 5 matig ongunstig

IJsvogel 5 gunstig

Kleine bonte specht 5 gunstig

Kleine vliegenvanger 5 onbekend, vermoedelijk 
geen broedvogel

Koolmees 5 gunstig

Kortsnavelboomkruiper 5 gunstig

Oeverzwaluw 5 gunstig

Pimpelmees 5 gunstig

Raaf 5 gunstig

Ruigpootuil 5 onbekend, vermoedelijk 
geen vaste broedvogel

Spreeuw 5 matig ongunstig

Tapuit 5 zeer ongunstig

Torenvalk 5 matig ongunstig

Zeearend 5 gunstig

Zwarte kraai 5 gunstig

Zwarte mees 5 matig ongunstig

Zwarte roodstaart 5 gunstig

Zwarte specht 5 matig ongunstig

Vetgedrukte soorten (uit cat. 5) hebben een zeer ongunstige staat van 

instandhouding en hebben daarom een zwaarwegende ecologische reden 

om als jaarrond beschermd aangemerkt te worden.

*SvI: Staat van Instandhouding

De SvI is bepaald op basis van (a) de ontwikkeling in de populatie, (b) 

ontwikkeling in verspreiding, (c) ontwikkeling in kwaliteit van het leefgebied, en (d) 

toekomstperspectief. 

De meest sombere score bij een van de vier elementen (verspreiding, populatie, 

leefgebied, toekomstperspectief) bepaalt de indicatieve SvI. Indien twee of meer 

keer ‘onbekend’ is aangegeven, gecombineerd met ‘groen’ (gunstig), dan is de SvI 

‘onbekend’.
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Artikel 3.5 Habitatrichtlijnsoorten

Onder artikel 3.5 vallen naast habitatrichtlijnsoorten ook soorten uit 

Bern I, Bern II en Bon I. Vogels vallen echter niet* onder artikel 3.5.

* In de officiële wettekst, gepubliceerd in het Staatsblad op 19 januari 

2016, is in artikel 3.5 verwezen naar de Conventie van Bern, Bijlage I en 

II en de Conventie van Bonn, Bijlage I. Met betrekking tot de in Bijlage II 

Conventie van Bern en Bijlage I Conventie van Bonn genoemde vogelsoorten, 

geldt volgens de wettekst artikel 3.5 ook de verbodsbepalingen en het 

beschermingsregime van de Habitatrichtlijn. De MvT van de wet gaf juist 

aan dat de Vogelrichtijn de rechtsbasis vormt en dat de bescherming van 

vogels is geregeld in de Vogelrichtlijn, dat is uitgewerkt in art. 3.1. Er is lang 

verwarring geweest bij de verschillende bevoegde gezagen of de vogels 

genoemd in Bijlage II van de Conventie van Bern en Bijlage I Conventie 

van Bonn conform art. 3.5 waren beschermd of niet. Onlangs, op 1 juli 

2018, is echter een verzamelwet inwerking getreden waarin is aangegeven 

dat art. 3.5 niet van toepassing is op soorten, bedoeld in artikel 1 van de 

Vogelrichtlijn.

Soort Soort Soort Soort Soort

Apollovlinder Gestreepte dolfijn Heikikker Noordse vinvis Tijmblauwtje

Bataafse stroommossel Gestreepte waterroofkever Heldenbok Noordse vleermuis Tuimelaar

Bechsteins vleermuis Gevlekte witsnuitlibel Hille Noordse winterjuffer Tweekleurige vleermuis

Bever Gewone baardvleermuis Houting Noordse woelmuis Vale vleermuis

Boomkikker Gewone dolfijn Ingekorven vleermuis Oostelijke witsnuitlibel Vermiljoenkever

Bosvleermuis Gewone dwergvleermuis Juchtleerkever Orca Vroedmeesterpad

Boszandoog Gewone grootoorvleermuis Kamsalamander Otter Walrus

Brandts vleermuis Gewone spitsdolfijn Kemps’ zeeschildpad Pimpernelblauwtje Watervleermuis

Brede geelrandwaterroofkever Gewone vinvis Kleine dwergvleermuis* Platte schijfhoren Wilde kat*

Bronslibel Gladde slang Kleine hoefijzerneus Poelkikker Witflankdolfijn

Bruinvis Griend Kleine zwaardwalvis Potvis Witsnuitdolfijn

Bultrug Grijze dolfin Knoflookpad Rivierrombout Witte dolfijn

Dikkopschildpad Grijze grootoorvleermuis Kruipend moerasscherm Rosse vleermuis Wolf*

Donker pimpernelblauwtje Groene glazenmaker Laatvlieger Rugstreeppad Zandhagedis

Drijvende waterweegbree Groenknolorchis Lederschildpad Ruige dwergvleermuis Zilverstreephooibeestje

Dwergpotvis Grote hoefijzerneus Lynx Sierlijke witsnuitlibel Zomerschroeforchis

Dwergvinvis Grote rosse vleermuis Meervleermuis Soepschildpad Oeveraas**

Franjestaart Grote vuurvlinder Mopsvleermuis Spitsdolfijn van Gray Walrus**

Gaffellibel Hamster Muurhagedis Steur

Geelbuikvuurpad Hazelmuis Narwal Teunisbloempijlstaart

*= niet opgenomen in Bijlage 2 Memorie van Toelichting, maar wel op lijst Habitatrichtlijn Bijlage IV.

** = niet genoemd in Bijlage 3 Memorie van Toelichting: Tabel I, staat wel in Bijlage II van de Conventie van Bern.

BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN (VERVOLG)
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Artikel 3.10 Andere soorten

Hieronder vallen soorten genoemd in onderdeel A en onderdeel B bij de Wnb. Sommige van deze soorten zijn vrijgesteld bij ruimtelijke ontwikkeling of bestendig beheer en 

onderhoud. Dat verschilt per provincie. In Bijlage 3 is hiervan een overzicht te vinden.

Soort Soort Soort Soort Soort Soort Soort

Aardbeivlinder Bruine kikker Gewone bosspitsmuis Karthuizeranjer Naaldenkervel Veenbesblauwtje Molmuis

Aardmuis Bruinrode wespenorchis Gewone bronlibel Karwijselie Ondergrondse woelmuis Veenbesparelmoervlinder Oeveraas

Adder Bunzing Gewone pad Kempense heidelibel Pijlscheefkelk Veenbloembies Mercuurwaterjuffer

Akkerboterbloem Damhert Gewone zeehond Kleine ereprijs Pimpernelblauwtje Veenhooibeestje

Akkerdoornzaad Das Glad biggenkruid Kleine heivlinder Ree Veldmuis 

Akkerogentroost Dennenorchis Gladde zegge Kleine ijsvogelvlinder Ringslang Veldparelmoervlinder

Alpenwatersalamander Donker pimpernelblauwtje Grijze zeehond Kleine Schorseneer Roggelelie Veldspitsmuis 

Beekdonderpad Donkere waterjuffer Groene nachtorchis Kleine watersalamander Rood peperboompje Vinpootsalamander 

Beekkrombout Dreps Groensteel Kleine wolfsmelk Rosse woelmuis Vliegend hert

Beekprik Duinparelmoervlinder Groot spiegelklokje Kluwenklokje Rozenkransje Vliegenorchis

Beklierde ogentroost Dwergmuis Grote bosaardbei Knollathyrus Ruw parelzaad Vos 

Berggamander Dwergspitsmuis Grote bosmuis Knolspirea Scherpkruid Vroege ereprijs

Bergnachtorchis Echte gamander Grote leeuwenklauw Kommavlinder Schubvaren Vuursalamander 

Blaasvaren Edelhert Grote modderkruiper Konijn Schubzegge Waterspitsmuis

Blauw guichelheil Eekhoorn Grote parelmoervlinder Korensla Sleedoornpage Wezel 

Bokkenorchis Egel Grote vos Kranskarwij Smalle raai Wild zwijn 

Boommarter Eikelmuis Grote vuurvlinder Kruiptijm Speerwaterjuffer Wilde averuit

Bosbeekjuffer Elrits Grote weerschijnvlinder Kwabaal Spiegeldikkopje Wilde ridderspoor

Bosboterbloem Europese rivierkreeft Haas Lange zonnedauw Spits havikskruid Wilde weit

Bosdravik Franjegentiaan Hazelworm Levendbarende hagedis Steenbraam Woelrat

Bosmuis Geelgroene wespenorchis Hermelijn Liggende ereprijs Steenmarter Wolfskers

Bosparelmoervlinder Gentiaanblauwtje Honingorchis Meerkikker Stijve wolfsmelk Zandwolfsmelk

BIJLAGE 2 - BESCHERMDE SOORTEN (VERVOLG)
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Aardmuis x x x x x x x x x x x x

Bastaardkikker x x x x x x x x x x x x

Bruine kikker x x x x x x x x x x x x

Bosmuis x x x x x x x x x x x x

Bunzing x x x x x x x x

Dwergmuis x x x x x x x x x x x x

Dwergspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Egel x x x x x x x x x x x

Gewone bosspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Gewone pad x x x x x x x x x x x x

Haas x x x x x x x x x x x x

Hermelijn x x x x x x x

Huisspitsmuis x x x x x x x x x x x x

Kleine watersalamander x x x x x x x x x x x x

Konijn x x x x x x x x x x x x

Meerkikker x x x x x x x x x x x x

Ondergrondse woelmuis x x x x x x x x x x

Ree x x x x x x x x x x x x

Rosse woelmuis x x x x x x x x x x x x

Steenmarter x

Tweekleurige bosspitsmuis x x x x x x x x x x x

Veldmuis x x x x x x x x x x x x

Vos x x x x x x x x x x x x

Wezel x x x x x x x

Wild zwijn x

Woelrat x x x x x x x x x x x x

BIJLAGE 3 - VRIJGESTELDE SOORTEN

In afwijking van artikel 3.10, eerste lid, van de wet gelden 

de in dat lid opgenomen verboden niet voor de soorten 

hiernaast genoemd, mits het gaat om handelingen die 

worden verricht in verband met:

a. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

ruimtelijke ontwikkeling en inrichting;

b. de uitvoering van werkzaamheden in het kader 

van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, 

watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, 

oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of 

in het kader van natuurbeheer;

c. de uitvoering van werkzaamheden in het kader van 

bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of 

bosbouw;

d. bestendig gebruik.

Deze vrijstelling geldt dus niet voor (eenmalige) 

activiteiten, zoals evenementen of (sport)wedstrijden.

1 Per 1 december 2019 zijn bunzing, egel, hermelijn, 

ondergrondse woelmuis en wezel niet meer vrijgesteld 

(bron).

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.9923.phVerordening006-va01/b_NL.IMRO.9923.phVerordening006-va01_882.pdf
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BIJLAGE 4 - WERKWIJZE ONDERZOEK

Werkwijze

Dit onderzoek bestaat uit een bureau-onderzoek, een veldonderzoek en een toetsing. Daarna volgen de conclusie en de aanbevelingen. Hieronder volgt per onderdeel een toelichting op de methode.

Soortbescherming

Als eerste wordt het bureau-onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgt een lijst met soorten die in de omgeving aanwezig zijn. Deze lijst is weergegeven in Bijlage 8 en Bijlage 9 en is een samenstelling van:

• Soorten die naar voren komen uit een analyse van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Er wordt standaard gekozen voor een tijdreeks van vijf jaar en een afstand van drie kilometer rond de grens 

van het plangebied. Alle waarnemingen van soorten met relevant gedrag worden bekeken en beoordeeld. 

• Soorten die niet uit te sluiten zijn op basis van verspreiding. Deze zijn in Bijlage 9 weergegeven met een *. Dit betreft soorten die zeer mobiel zijn (zoals de rivierrombout), vrij algemeen voorkomen (zoals de 

gewone dwergvleermuis) of soorten waarvan vestiging in de nabije toekomst verwacht wordt (zoals de bataafse stroommossel). 

Na het bureau-onderzoek wordt een veldonderzoek uitgevoerd. Bij dit veldonderzoek onderzoekt een deskundig ecoloog of er geschikt biotoop aanwezig is voor beschermde soorten. Het veldonderzoek is een 

potentiebepaling, en is geen onderzoek naar de daadwerkelijke aanwezigheid van soorten. De beoordeling wordt verricht aan de hand van een lijst met alle beschermde soorten, dus niet alleen de soorten die uit het bureau-

onderzoek komen. Er kunnen namelijk altijd soorten in het plangebied aanwezig zijn, die niet uit het bureau-onderzoek komen.  

De beoordeling van de biotopen wordt uitgevoerd op basis van de kennis van de ecoloog, eventueel aangevuld met een literatuurstudie, welke wordt vermeld in de bronnenlijst. Daarnaast wordt gezocht naar individuen, 

sporen of verblijfplaatsen van beschermde soorten, zoals (poot)afdrukken, holen, haren, braakballen, wissels en uitwerpselen. Alle aangetroffen geschikte biotopen, individuen, sporen en verblijfplaatsen worden in het veld 

geregistreerd met Waarneming Pro (WrnPro) en in het rapport weergegeven (zie Fig.4. in paragraaf 3.2).

Als de ecoloog tijdens het veldonderzoek geschikt biotoop heeft gevonden voor een bepaalde soort, maar er niet zeker van is of deze soort op de betreffende locatie voor kan komen, dan wordt vastgesteld of de soort wel 

of niet in het plangebied voor kan komen door te kijken naar: 

• verspreiding;

• dispersie-afstand (vogels die zich naar broedplaatsen verplaatsen);

• mate waarin een soort onderzocht is;

• aanwezigheid van obstakels.

Obstakels, zoals snelwegen en grote wateren, kunnen het plangebied mogelijk isoleren. Het uitsluiten van soorten wordt altijd beargumenteerd in Bijlage 9.
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BIJLAGE 4 - WERKWIJZE ONDERZOEK VERVOLG

Gebiedsbescherming

• De begrenzingen van beschermde (beleids)gebieden worden via provinciale kaartmachines geraadpleegd, dit is altijd de meest actuele stand van zaken. Via de website kunnen diverse provinciale kaartmachines 

vlot geraadpleegd worden. De effectbeoordeling voor Natura 2000-gebieden wordt verricht door de effectenindicator in te vullen. Eerst wordt de meest passende activiteit gekozen, daarna beoordeelt de ecoloog 

of de effecten compleet zijn én of een effect relevant is voor de voorgenomen ontwikkeling. De informatie over de ontwikkeling wordt aangeleverd door de opdrachtgever (zie Bijlage 5). De effectbeoordeling voor 

Natuurnetwerk Nederland wordt uitgevoerd door te kijken naar de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. Indien deze kenmerken en waarden niet bekend zijn, worden effecten bepaald op basis van het 

beheertype en/of kenmerkende soorten. Op deze manier kan er altijd een indicatie worden verkregen of de wezenlijke kenmerken en waarden worden aangetast. Aangezien deze beoordeling per situatie verschilt, 

wordt op basis van bronnen of expert judgement beoordeeld of een effect te verwachten is. 

Toetsing, conclusie en aanbevelingen

Nadat alle benodigde informatie over soorten en gebieden is verzameld, wordt getoetst aan de natuurwet- en regelgeving zoals gespecificeerd in paragraaf 1.4. Dit wordt gedaan door de effecten van de werkzaamheden 

(zie paragraaf 2.2) op de (mogelijk) aanwezige beschermde soorten en gebieden te bepalen. Op basis van de resultaten van de toetsing worden aanbevelingen gedaan. Per mogelijke overtreding wordt geadviseerd 

hoe hiermee omgegaan kan worden. Het uitgangspunt hierbij is dat een overtreding wordt voorkomen (door een aangepaste werkwijze) of pas kan worden begaan na ontvangst van een ontheffing of vergunning. Als 

een soort mogelijk aanwezig is en overtreding op deze soort niet kan worden uitgesloten, dan wordt nader onderzoek geadviseerd. In een enkel geval zal er voldoende informatie aanwezig zijn om direct een ontheffing 

of vergunning aan te vragen, dan zal uiteraard geen nader onderzoek geadviseerd worden.

Bovenwettelijke maatregelen

Dit rapport is opgesteld om aan de wettelijke eisen uit de geldende natuurwetgeving te voldoen. Echter, ook niet-beschermde natuurwaarden zijn waardevol om te behouden. Er zijn vaak ecologische kansen aanwezig 

voor een waardevolle verhoging van de plaatselijke biodiversiteit. Deze maatregelen kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit van de leef- en projectomgeving. Daarom benoemen wij in hoofdstuk 5 de 

bovenwettelijke maatregelen.

https://habitus.nl/NuttigeLinks
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1
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BIJLAGE 5 - KAART PLANGEBIED

Figuur: kaart plangebied zoals aangeleverd door de opdrachtgever. Het plangebied is zwart omcirkeld. Inzoomen vergroot de leesbaarheid.
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BIJLAGE 6 - INGEVULDE GEGEVENS
Hieronder is de ingevulde vragenlijst weergegeven die door de opdrachtgever is ingevuld.

Vragenlijst quickscan Habitus 2020

1 / 5

V1

Ik ga akkoord met het gebruiken van SurveyMonkey. Ik
ben me er van bewust dat de vragenlijst inclusief
antwoorden opgenomen wordt in de adviesrapportage en
geef daar toestemming voor (namens onze
organisatie). Telefoonnummers, e-mailadressen,
factuurgegevens en het ip-adres worden niet
weergegeven in het rapport.

Ja

V2

Dit formulier is ingevuld door (geef je voor- en achternaam op):

Merijn van Soelen

V3

Datum waarop deze vragenlijst is ingevuld

Datum/tijd 23/11/2020

V4

In de verstuurde offerte is een kenmerk opgenomen in de colofon (pagina 2). Dit kenmerk hebben wij nodig om de
vragenlijst te kunnen verwerken. Welk kenmerk heeft de offerte?

VLIS2020-5-OFR

V5

De quickscan wordt aangevraagd vanwege een:

Ruimtelijke ontwikkeling

V6

Ik vraag de quickscan aan:

Voor mijn organisatie

V7

Het projectgebied (inclusief gebouwen, stallen, terreinen
e.d.) dient geheel geïnspecteerd te kunnen worden voor
een correcte beoordeling. Moeten wij voorafgaand aan
het veldbezoek contact opnemen voor de toegang?

Ja, neem contact op. Bij de volgende vraag geef ik het
telefoonnummer op.

#196#196
VOLTOOIDVOLTOOID

Verzamelprogramma:Verzamelprogramma:   VLIS2020-3 VLIS2020-3 (Webkoppeling)(Webkoppeling)
Begonnen:Begonnen:   maandag 23 november 2020 8:08:28maandag 23 november 2020 8:08:28
Laatst gewijzigd:Laatst gewijzigd:   maandag 23 november 2020 8:29:01maandag 23 november 2020 8:29:01
Bestede tijd:Bestede tijd:   00:20:3300:20:33
IP-adres:IP-adres:   212.115.205.168212.115.205.168

Pagina 1: Vragen over de voorgenomen ontwikkeling, omgeving en informatievoorziening.
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V8

Het veldbezoek kunnen wij zonder begeleiding uitvoeren,
indien toegankelijk. Als het wenselijk is, kan er wel
iemand bij aanwezig zijn. Bijvoorbeeld om een toelichting
te geven op het plan. Wil je bij het veldbezoek aanwezig
zijn?

Ja, zeker. Neem hierover contact met mij op. Let op:
wij zullen geen conclusie(s) mededelen tijdens het
veldbezoek.

V9

Toegang: geef hier de naam van de persoon op waar wij contact mee op moeten nemen. Geef ook zijn/haar
(mobiele) telefoonnummer. Laat deze vraag onbeantwoord als de vorige vraag met 'nee' is beantwoord.

Rens Bostelaar / 0622040903

V10

Zijn er nog risico's aanwezig waar wij rekening mee moeten houden? Denk bijvoorbeeld aan gevaren in het
projectgebied, zoals een stier in het land, een gebouw dat (deels) op instorten staat of een open put.

n.v.t.

V11

Waaruit bestaan de voorgenomen werkzaamheden? Geef dit zo specifiek mogelijk aan. Denk aan zaken als: slopen
gebouw, kappen bomen en/of dempen sloot. Vermeld ook de rijroute die wordt gebruikt als er materiaal wordt
aangevoerd/opgeslagen.

Sloopwerkzaamheden. Rijroutes via bestaande straat/wegennet. Nieuwbouw van schoolgebouwen.

V12

Wanneer starten de werkzaamheden of voorbereidingen (in het veld)? Of wat is de voorgenomen planning?

1e kwartaal 2021

V13

Wanneer eindigen de werkzaamheden (in het veld)? Of wat is de voorgenomen einddatum/opleverdatum?

eind 2022 / begin 2023

V14

Wordt er (bouw)materiaal of materieel opgeslagen buiten
het projectgebied?

Dit is momenteel nog onbekend. Ik zal dit ter zijner
tijd aan jullie doorgeven. Ik begrijp dat dit belangrijk
kan zijn voor de effectbeoordeling.

V15

Indien vorige vraag met 'ja' beantwoord is: waar wordt
het materiaal/materieel opgeslagen? En voor hoe lang
en/of in welke periode? Een kaartje aanleveren (op basis
van google maps) kan uiteraard ook. 

Respondent heeft deze vraag overgeslagen
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BIJLAGE 6 - INGEVULDE GEGEVENS (VERVOLG)

Vragenlijst quickscan Habitus 2020
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V16

Wordt er (extra) licht geplaatst tijdens de uitvoeringsfase
of in de gebruiksfase? De uitvoeringsfase betreft de
periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden. De
gebruiksfase is de nieuwe (uiteindelijke) situatie.

Ja, mogelijk wordt extra verlichting geplaatst tijdens
de werkzaamheden én in de definitieve situatie.

V17

Worden er heiwerkzaamheden uitgevoerd?

Weet ik niet

V18

Ontstaan er trillingen tijdens het realiseren van de
voorgenomen ontwikkeling?

Ja, mogelijk lichte trillingen binnen de grens van het
projectgebied.

V19

Wordt er gewerkt tussen zonsondergang en
zonsopkomst? Denk hierbij ook aan de korte daglengte
in de winterperiode. Dit kan van belang zijn bij
nachtactieve diersoorten, zoals vleermuizen.

Ja, dit is mogelijk. Maar indien nodig kan dit
voorkomen worden.

V20

Deze vraag is enkel relevant bij gebouwen/opstallen. Is
er een spouwmuur aanwezig?

Ja

V21

Worden er harde, lage of hoge geluiden verwacht tijdens
en/of na het realiseren van de voorgenomen
ontwikkeling?

Ja, er zullen (bouw)geluiden ontstaan tijdens de
werkzaamheden. Maar geen extra geluid na afloop.

V22

Wordt er (grond)water onttrokken of water opgespoten?

Nee

V23

Wordt er in het water gewerkt en/of in de oeverzone?

Nee

V24

Kunnen er zand- of gronddepots ontstaan tijdens de
werkzaamheden? 

Nee

V25

Deze vraag is enkel relevant bij gebouwen/opstallen. Is
er een bouwtekening van het gebouw aanwezig? Of zijn
er andere technische tekeningen die relevant zijn? Zo ja,
kunnen wij die ontvangen?

Ja, ik zal deze direct uploaden bij de volgende vraag
(of: deze zijn reeds aangeleverd)
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V26

Upload hier aanvullende technische- of bouwtekeningen
die nog niet eerder zijn aangeleverd. Ook eigen
tekeningen die de ontwikkeling verduidelijken zijn
welkom! Met betere informatie, kunnen wij beter
adviseren.

Respondent heeft deze vraag overgeslagen

V27

Verwacht je dat de voorgenomen ontwikkeling zal leiden
tot uitstoot van stikstofoxiden of ammoniak/ammonia?
Dit is veelal aan de orde bij grotere ontwikkelingen, zoals
de bouw van meerdere nieuwe woningen,
renovatieprojecten of bedrijfsmatige activiteiten (uitstoot
van gassen of extra vee). Ook machines die tijdens de
bouw worden ingezet, kunnen stikstof uitstoten.

Nee, de ontwikkeling is (zeer) kleinschalig 

V28

De opdrachtgever is altijd de eigenaar van een
rapportage. Het is dus aan jou/jouw organisatie of wij een
eindproduct (zoals een rapportage) openbaar mogen
maken. Wij zijn zelf voorstander van open informatie,
omdat dit de kwaliteit ten goede komt. Daarom zouden
wij het eindproduct graag als download beschikbaar
willen maken op onze website. Wilt u bijdragen aan deze
open informatievoorziening? Ter toelichting: wij zullen
nooit actief rapporten verspreiden door deze aan andere
partijen toe te sturen.

Nee

V29

Tijdens een veldbezoek doen wij veelal diverse
natuurwaarnemingen. Wij kunnen deze waarnemingen
doorsturen naar de Nationale Databank Flora en Fauna
(NDFF). Wilt u hieraan bijdragen? Wij uploaden dan de
waarnemingen naar het NDFF.

Ja

V30

Is er al informatie bekend over beschermde
dieren/planten of beschermde gebieden op de
projectlocatie? Of heb je zelf wel eens relevante
natuurwaarnemingen gedaan?

Nee, niets bekend voor zo ver ik weet

V31

Upload hier eerdere ecologische rapporten (die nog niet
eerder bij ons zijn aangeleverd) of andere relevante
documenten. Ook eigen waarnemingen (op kaart) zijn
welkom.

Respondent heeft deze vraag overgeslagen
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BIJLAGE 5 - BOUWTEKENING PLANGEBIED

Figuur: kaart plangebied zoals aangeleverd door de opdrachtgever. Inzoomen vergroot de leesbaarheid.
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BIJLAGE 7 - EFFECTENINDICATOR

De effectenindicator (Ministerie van Economische Zaken, 2017) is ingevuld voor het Natura 

2000-gebied en de werkzaamheid, zoals benoemd in paragraaf 3.1.1
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BIJLAGE 8 - RESULTATEN BUREAU-ONDERZOEK
In deze tabel zijn de soorten opgenomen die binnen een straal van drie kilometer van de projectlocatie zijn waargenomen (bron: NDFF). Er is een periode van vijf jaar aangehouden. Dit zijn arbitraire grenzen die in 

de meeste situaties toereikend zullen zijn. Wij houden altijd rekening met uitzonderlijke gevallen, zoals bijzondere biotopen of soorten. De getallen achter een soortnaam in de tabel staan voor het aantal bekende 

waarnemingen. 

Waarom kiezen wij voor een afstand van drie km in het bureau-onderzoek?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld, omdat dit vrij ruim lijkt. En dit is natuurlijk ook vrij ruim voor soorten die niet heel mobiel zijn, zoals wolfskers (beschermde plant) of de nauwe korfslak (een weekdier). 

Er zijn echter veel meer beschermde soorten die wel heel mobiel zijn, denk aan de meervleermuis, rugstreeppad of sierlijke witsnuitlibel. Wij vinden het daarom niet meer dan logisch om minimaal drie 

kilometer rond het plangebied te kijken naar bekende waarnemingen van beschermde soorten. Dit levert een meer kwalitatieve beoordeling op. 

Daarnaast beoordelen wij de mobiele, beschermde soorten altijd, omdat de afwezigheid van een (NDFF-)waarneming onvoldoende informatie biedt om een soort uit te sluiten. Zie Bijlage 9.

Amfibieën Planten Vlinders Vogels* Vleermuizen Overige zoogdieren Zeezoogdieren

Alpenwatersalamander 11 Bokkenorchis 18 Grote vos 5 Huiszwaluw 1 Gewone dwergvleermuis 190 Bosmuis 76 Bruinvis 89

Bastaardkikker 3 Glad biggenkruid 22 Gewone grootoorvleermuis 20 Bunzing 26 Gewone dolfijn 3

Bruine kikker 206 Grote leeuwenklauw 1 Gewone/Kleine/Ruige dwergvleermuis 10 Damhert 2 Gewone zeehond 76

Gewone pad 17 Muurbloem 2 Laatvlieger 16 Egel 312 Grijze zeehond 58

Kleine watersalamander 224 Schubvaren 12 Ruige dwergvleermuis 1 Haas 217 Potvis 2

Meerkikker 8 Watervleermuis 81 Hermelijn 1

Rugstreeppad 3 Huisspitsmuis 8

Konijn 26

Ree 141

Veldmuis 3

Vos 10

Wezel 4

* = vogelsoorten worden beoordeeld binnen 100 meter van het plangebied. Deze afstand is gekozen omdat er daarbuiten geen effect wordt verwacht op broedvogels.

Voor de volgende soortgroepen zijn geen resultaten gevonden: kevers, libellen, mossen, vissen en weekdieren.
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BIJLAGE 9 - TABEL UITGESLOTEN SOORTEN (GEEN EFFECT ÉN GEEN BESCHERMDE FUNCTIES VERWACHT)

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

Amfibieën 

Alpenwatersalamander Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk grote poelen, ondiepe plasjes, vrij zure vennen, tuinvijvers of volgelopen karresporen in de buurt van bos of houtwallen en ook veel in tuinen. 
De alpenwatersalamander komt ook veel voor in sterk beschaduwde en vegetatiearme bospoelen. Als schuilplaatsen worden allerlei vochtige plekken gebruikt. De dieren worden onder 
hout, stenen, mos en afval aangetroffen. Alpenwatersalamanders overwinteren voornamelijk op vorstvrije plaatsen op het land, zoals holten, houtwallen, overhoekjes, houtstapels, stenen, 
afvalhopen, kelders, groeven en (vleermuis)bunkers. Er zijn ook waarnemingen van kleine aantallen dieren die de hele winter in het water verblijven.

Ravon: 
Alpenwatersalamander

Heikikker* Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiep, stilstaand, enigszins zuur (pH 4 tot 5,5) voedselarm water met oevervegetatie. Verder is er geen geschikt 
terrestrisch biotoop aanwezig binnen 300 meter van geschikt voortplantingswater waar de heikikker tijdens de actieve fase verblijft, zoals vochtige heideterreinen, veengebieden, vochtige 
schraallanden, uiterwaarden of komkleigebieden (met struweel en kruidenvegetatie). Ook is er geen geschikt overwinteringsbiotoop aanwezig in de vorm van vorstvrije plekken op het land, 
zoals (afgetrapte) slootkanten of bosschages in de nabijheid (500 meter) van terrestrisch- of voortplantingsbiotoop.

Ravon: Heikikker

Kamsalamander* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk wat diepere, vegetatie- en licht voedselrijke, niet verzuurde poelen en plassen op landgoederen, in beekdalen, in het rivierengebied, in 
loofbossen of in kleinschalige cultuurlandschappen. Kamsalamanders verblijven op het land onder stenen, hout, bladafval, in gaten onder wortels en in holen van kleine zoogdieren, meestal 
binnen 100 meter van het voortplantingswater. Wanneer geschikt landbiotoop ontbreekt kunnen ze 1000 meter afleggen op zoek naar geschikt biotoop. Overwintering van dieren in het 
water komt zelden voor.

Ravon: Kamsalamander
BIJ12: Kennisdocument kam-
salamander

Poelkikker* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zwak zuur, onbeschaduwde wateren met een goed begroeide oeverzone, zoals vennen, poelen, watergangen in hoogveengebied of 
uiterwaarden. Ook worden geen landschapselementen verwijderd of aangetast, zoals bosschages, struweel of hoger gelegen verlandingsvegetaties, waarin de poelkikker kan overwinteren. 

Ravon: Poelkikker
BIJ12: Kennisdocument

Rugstreeppad* De aanwezigheid van rugstreeppad kan uitgesloten worden volgens het Kennisdocument rugstreeppad (BIJ12, 2017), omdat in het plangebied: 
• geen geschikte combinatie van biotopen aanwezig zijn (zomer-, voortplantings- én winterverblijfplaatsen).
• er geen recente aanwezigheid van rugstreeppad is aangetoond binnen één kilometer van het plangebied, in de afgelopen drie jaar. 
Tevens zijn er barrières aanwezig tussen de bekende waarnemingen en het plangebied, zoals een snelweg en woonwijken met veel verkeersbewegingen.

Vestiging van rugstreeppad is ook niet mogelijk, omdat:
• er sprake is van teveel barrières tussen de waarneming op 815 meter van het plangebied en daardoor het plangebied onbereikbaar is vanaf deze locatie;
• er geen geschikt biotoop kan ontstaan tijdens de werkzaamheden.

Voorbeelden voortplantingbiotoop: (tijdelijke) ondiepe wateren, die snel opwarmen, zoals vegetatie-arme poeltjes, karresporen, recent geschoonde sloten of ondiepe slootjes.
Voorbeelden geschikt terrestrisch biotoop: (teelt)akkers, zandafgravingen. 
Zomerverblijfplaatsen: kassen, muizen- of konijnenholen, pallets en tegels. 
Voorbeelden winterverblijfplaatsen: (vorstvrije) hopen vergraafbaar zand, bosschages/struwelen boven het grondwater. 

Ravon: Rugstreeppad
BIJ12: Kennisdocument Rug-
streeppad

Vinpootsalamander* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk poelen, sloten, vennen, waterbakken of karrensporen op hogere gronden en in of in de nabijheid van bossen in de provincies Noord-Brabant 
en Limburg. Ze vertonen hierbij een vrij grote tolerantie voor zuur water (tot pH 4). Op het land houden de dieren zich op onder stronken, dode bladeren, takken en stenen binnen een 
straal van 400 meter van het voortplantingswater. De vinpootsalamander overwintert in allerlei gaten en spleten in de bodem, tussen wortels, onder stenen, boomstronken en bladhopen. 
Overwintering vindt ook vaak plaats in het water.

Ravon: 
Vinpootsalamander

Waarom staat er een sterretje achter sommige soorten?
Als er een sterretje achter deze soort staat, dan beoordelen wij deze soort altijd, ongeacht of deze uit het bureau-onderzoek volgt of niet. Dit betreft over het algemeen mobiele soorten. Maar het kan ook een soort zijn die zich opnieuw in 

Nederland kan gaan vestigen en waarvan er dus geen recente waarnemingen zijn. Of het is een soort die een hoge mate van specialisme vraagt voor determinatie en daarom beperkt waargenomen wordt.

https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/alpenwatersalamander
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/heikikker
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/kamsalamander
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-010-Kennisdocument-Kamsalamander-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-010-Kennisdocument-Kamsalamander-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/poelkikker
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-014-Kennisdocument-Poelkikker-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-017-Kennisdocument-Rugstreeppad-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/vinpootsalamander
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Kevers 

Gestreepte waterroof-
kever*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk onbeschaduwde, stilstaande wateren of zeer langzaam stromende wateren op veen- of zandgrond van 40 tot 160 cm diep met een maximaal 
kroosbedekkingspercentage van 5%. Veelal zijn klein kroos en veelwortelig kroos wel aanwezig. De onderwateroever mag wel door hoogopgaande oevervegetatie beschaduwd worden, 
zoals riet en grote lisdodde.

Cuppen en Koese: 
Gestreepte waterroofkever in 
Nederland

Vermiljoenkever* Geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk recent gestorven bomen (zowel liggende als staande) in vochtige tot natte bossen. De favoriete waardboom is de populier, maar ook andere 
loofbomen en zelfs enkele naaldbomen zijn geschikte waardbomen. De vermiljoenkever leeft vrijwel permanent achter de schors van net gestorven bomen. De soort is al aanwezig in de 
provincies Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Ook lijkt het goed mogelijk dat de soort al in de provincies Utrecht en Zuid-Holland aanwezig is. 

EIS kenniscentrum insecten: 
Vermiljoenkever

Libellen

Beekrombout* Er is geen geschikt uitsluipbiotoop aanwezig, namelijk oevervegetatie, holle oevers, boomwortels of stenen, meestal binnen enkele meters van het water van grotere beken en kleine 
rivieren. Op en rond deze wateren zijn de imago's te vinden. De eieren worden op het wateroppervlak afgezet. De larven leven ingegraven in de beek- of rivierbodem, op ondiepe, traag 
stromende plaatsen waar veel slib of fijn zand is afgezet.

Vlinderstichting: Beekrombout

Gevlekte witsnuitlibel* Er is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig, namelijk laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen en duinplassen. De larven leven tussen waterplanten in de verlandingszone. Het 
uitsluipen vindt plaats tot enkele decimeters hoogte in de oevervegetatie.

Vlinderstichting: 
Gevlekte witsnuitlibel 

Groene glazenmaker* Geen geschikt biotoop aanwezig: stilstaande wateren met dichte krabbenscheervelden; plassen, sloten en petgaten in laagveengebieden en sloten in veenweidegebieden. De eitjes 
overwinteren in krabbenscheerplanten. De larven leven tussen de bladen van krabbenscheerplanten, meestal in dichte krabbenscheervegetaties. Het uitsluipen gebeurt ook op 
krabbenscheerplanten.

Vlinderstichting: 
Groene glazenmaker

Rivierrombout* Er is geen geschikt biotoop aanwezig. Een geschikt larvenbiotoop bestaat uit zandige substraten in ondiepe, onbegroeide, stromingsluwe riviertrajecten. Net uitgeslopen imago’s drogen op 
in of nabij ruigtevegetaties in de directe nabijheid van de rivier. Ook oudere imago’s zijn in de nabijheid van de rivier te vinden. Vanwege de grote afstand tot de rivier (> 1 kilometer) wordt 
aanwezigheid van de soort uitgesloten.

Vlinderstichting: 
Rivierrombout

Mossen

Tonghaarmuts* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk vochtige, jonge wilgenbossen of jonge aanplant van zomereik. De soort komt voor op de schors van deze bomen en vaak gaat het om een 
enkel polletje op een tak. Er is gericht gezocht naar tonghaarmuts, maar de soort is niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

BLWG: informatieblad

Planten

Bokkenorchis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals laag duinstruweel, duingrasland, kalkgrasland, hooiland, bosranden, dijken en bermen waar de soort groeit op zonnige tot half beschaduwde 
plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselarme, kalkrijke, humushoudende grond (zand en mergel).

Floron: 
Bokkenorchis

Brede wolfsmelk* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals kalkrijke akkers, braakliggende grond, bermen (open plekken) en omgewerkte kleiige waterkanten met o.a. akkerdistel (100%, n=3), haagwinde 
en kruipende boterbloem. De soort kan voorkomen op matig voedselrijke gronden die droog tot vochtig zijn en waarvan de zuurgraad zwak zuur tot matig zuur is. De soort verdraagt geen 
sterke beschaduwing.

Floron:
Brede wolfsmelk

Dreps* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieus's, voornamelijk uit klasse 30 van de akkergemeenschappen (30BA, 30AA en 30 BB) met begeleidende soorten zoals 
grote windhalm, zwaluwtong, korenbloem en akkerviooltje. Groeiplaatsen zijn onder andere akkers (wintergraanakkers en speltakkers), spoorwegen (spoorwegterreinen), braakliggende 
grond, wegranden (open plekken, in bermen van grote verkeerswegen), ruigten, ruderale plaatsen en storttereinen.

Floron:
Dreps

Drijvende waterweeg-
bree*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk natte pioniermilieu's, zoals vennen, vijvers, beken, pas gegraven of regelmatig geschoonde poelen en sloten, afwateringskanaaltjes, 
duinplassen en/of kanalen. Vegetaties uit het Oeverkruidverbond (06Aa) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. drijvend fonteinkruid, knolrus en mannagras.

Floron:
Drijvende waterweegbree
Hennekes et al.

Glad biggenkruid* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's (30BB - Verbond van vingergras en naaldaar) met onder andere schapenzuring, gewone spurrie, zwaluwtong en 
gewoon varkensgras. 

Floron: 
Glad biggenkruid
Hennekes et al.

Grote leeuwenklauw* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieus's of natte pioniermilieu's, zoals bermen langs onverharde wegen (in de strook vlak langs de rijweg), akkers (graanakkers), 
waterkanten (rivieroeverwallen en sloothellingen), braakliggende grond, bij veevoerkuilen, dijken, tuinen en langs spoorwegen. Begeleidende soorten zijn o.a. akkerviooltje, zwaluwtong, 
vogelmuur en gewoon varkensgras. Vegetaties uit het Windhalmverbond (30Ba) of Naaldenkervelverbond (30Aa) ontbreken op de projectlocatie.

Floron: 
Grote leeuwenklauw
Hennekes et al.

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

http://www.repository.naturalis.nl/document/46407
http://www.repository.naturalis.nl/document/46407
http://www.eis-nederland.nl/soortenbeleid/habitatrichtlijn/kevers/vermiljoenkever
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/beekrombout
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/gevlekte witsnuitlibel
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/groene-glazenmaker
https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/rivierrombout
https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/tonghaarmuts_web.pdf
https://www.blwg.nl/mossen/onderzoek/rapporten/tonghaarmuts_web.pdf
https://www.verspreidingsatlas.nl/0627
https://www.verspreidingsatlas.nl/0499
https://www.verspreidingsatlas.nl/0164
https://www.verspreidingsatlas.nl/0765
https://www.verspreidingsatlas.nl/0652
https://www.verspreidingsatlas.nl/0074
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Groenknolorchis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk zeeduinen (duinvalleien), afgravingen (kalk-, zand- en grindgroeven), moerassen (trilvenen, kalkmoerassen, veenmosrietland en aan de rand 
van rietland), heide (op veenmoskussens in heidemoeras), opgespoten grond (zand), plekken waar turf gestoken is en grasland (beekdal-blauwgrasland). Vegetaties uit het Knopbiesverbond 
(09BA) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. watermunt, gewone waternavel, riet en kruipwilg.

Floron: Groenknolorchis
Hennekes et al.

Kleine wolfsmelk* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk droge storingsmilieu's zoals kalkrijke, vaak kleiige omgewerkte grond (pioniervegetatie) met onder andere zwaluwtong, akkerdistel, vogelmuur 
en gewoon varkensgras. Vegetaties uit het naaldekervelverbond (30AA) en verbond van duivekervel en kroontjeskruid (30AB) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Kleine wolfsmelk
Hennekes et al.

Kruipend moeras-
scherm*

Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk open plekken aan oevers van beken, zoete kreken en, ondiepe poelen langs sloten aan de rand van veengebieden, zeeduinen (langs 
drinkpoelen, in binnenduinweiland en duinvalleien), grasland (extensief begraasde weiland en oud grasland), ijsbanen en uiterwaarden (langs beken en kleine rivieren). Enkel op matig 
voedselrijke bodems, vooral in het zuiden en oosten van het land. Vegetaties uit het Dwergbiezenverbond (29AA) ontbreken op de projectlocatie. Begeleidende soorten zijn o.a. fioringras, 
zomprus, pinksterbloem en moeraswalstro.

Floron: 
Kruipend
moerasscherm
Hennekes et al.

Muurbloem* Deze soort wordt uitgesloten op basis van het ontbreken van geschikt biotoop, namelijk droge storingsmilieu's zoals muren of andere kunstmatige kalkrijke plaatsen met begeleidende 
soorten zoals muurvaren, muurleeuwenbek, gewoon muursterretje of plat beemdgras. Vegetaties uit het Verbond van klein glaskruid (21AA) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Muurbloem

Ruw parelzaad* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals zonnige, open plaatsen op braakliggende grond of op open plekken langs oeverwallen met begeleidende soorten zoals akkerdistel (trefkans > 
85%; n=26), duist, grote klaproos en akkerwinde. Vegetaties uit het naaldekervelverbond (30AA) en Windhalmverbond (30BA) ontbreken op de projectlocatie. 

Floron: Ruw parelzaad
Hennekes et al.

Wolfskers* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk bossen (open plekken en langs bospaden, bosranden, kapvlakten, brandvlakten), stenige plaatsen, ruderale plaatsen en braakliggende grond. 
Wolfskers groeit op meestal half beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, stikstofrijke, vaak kalkrijke, humushoudende grond (mergel en stenige 
plaatsen). Kropaar als begeleidende soort is niet aangetroffen op de planlocatie. De soort is niet aangetroffen tijdens het veldbezoek.

Floron: Wolfskers
Hennekes et al.

Reptielen

Hazelworm* In het plangebied bevindt zich geen geschikt biotoop voor de hazelworm, namelijk warme, beschutte, halfopen terreinen met vochthoudende bodem zoals bosranden, open plekken in 
bossen, ruige heidevelden, kalkgraslanden, vestingwerken, bermen van wegen en spoorwegen. De meeste waarnemingen komen uit bos- en heideterreinen. Verblijfplaatsen bevinden zich 
in holen in de grond en onder dood hout.

Ravon: Hazelworm

Levendbarende 
hagedis*

In het plangebied bevindt zich geen geschikt biotoop voor de levendbarende hagedis, namelijk open bossen, ruige graslanden, in bermen van (spoor)wegen en in een beperkt deel van de 
duinen. Heide en hoogveen vormen de voorkeurshabitat. De levendbarende hagedis is een vochtminnende soort die in de genoemde landschapstypen veel wordt aangetroffen op oevers 
en vochtige terreindelen. Dit is niet aanwezig. 

Ravon: 
Levendbarende hagedis
BIJ12: Kennisdocument 
levendbarende hagedis. 

Ringslang* Er is geen geschikt leef- of voorplantingsbiotoop aanwezig, zoals waterrijke biotopen op zandgronden en op de overgangen van zandgrond naar veen- en kleigronden. Grote oppervlaktes 
laag gelegen, nat gebied worden gemeden. De ringslang komt ook voor in het laagveen. Andere landschapstypen waarin relatief veel waarnemingen worden verricht zijn bos en struweel en 
op infrastructuur (wegen en spoorwegen). Ringslangen kunnen ook aanwezig zijn in een bebouwde omgeving en in het agrarisch gebied. Heide en hoogveen maken onderdeel uit van het 
leefgebied, maar zijn geen voorkeurshabitat. Verder zijn geen broeihopen, zoals bladhopen, composthopen of mestvaalten aanwezig.

Ravon: Ringslang

Zandhagedis* Geen geschikt biotoop aanwezig zoals (droge) heide of structuurrijke bermen/ruigten met open plekken en kaal zand. Ravon: Zandhagedis
BIJ12: Kennisdocument 
zandhagedis

Vissen

Beekprik* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk relatief natuurlijke beken met een goede waterkwaliteit. De soort is beperkt tot de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en 
Limburg. De soort paait in de periode februari-mei op grindrijke plaatsen met stromend water.

Ravon: Beekprik

Elrits* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk snelstromende rivieren en beken in Zuid-Limburg en in Gelderland op de oostflank van de Veluwe. Ravon: Elrits

Grote modderkruiper* Er is geen geschikt leefbiotoop aanwezig, namelijk ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige waterplantengroei. Ook zijn geen drooggevallen wateren aanwezig, waarin 
de soort enige tijd ingegraven in de modder kan overleven. Ook is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig in de vorm van ondiepere warme delen van het water met waterplanten, 
overhangende takken of andere vormen van structuur. Ook is er geen opgroeibiotoop voor juveniele dieren, zoals ondiepe plantenrijke oeverzones.

Ravon: 
Grote modderkruiper
BIJ12: Kennisdocument grote 
modderkruiper

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.verspreidingsatlas.nl/0748
https://www.verspreidingsatlas.nl/0494
https://www.verspreidingsatlas.nl/0079
https://www.verspreidingsatlas.nl/0079
https://www.verspreidingsatlas.nl/0304
https://www.verspreidingsatlas.nl/0751
https://www.verspreidingsatlas.nl/0396
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/hazelworm
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/levendbarende-hagedis
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-012-Kennisdocument-Levendbarende-hagedis-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-012-Kennisdocument-Levendbarende-hagedis-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/ringslang
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/zandhagedis
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-021-Kennisdocument-Zandhagedis-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-021-Kennisdocument-Zandhagedis-1.0.pdf
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/beekprik
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/elrits
https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/grote-modderkruiper
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-007-Kennisdocument-Grote-modderkruiper-1.0.pdf
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Vlinders 

Bruine eikenpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk kleine eikenboompjes die in de schaduw van hogere bomen groeien of jonge eikenopslag. Vaak worden de eitjes aan de zuidoostkant van 
de boompjes afgezet op een stam, tak of twijg met een gladde bast zonder korstmossen op een halve tot anderhalve meter hoogte. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: zandgronden 
met eiken in het binnenland en in de duinen. In het binnenland vliegt de soort bij bosranden, jonge eikenaanplant en open loofbossen. De soort vliegt bij gedrongen eikenstruweel, bij 
vrijstaande eikjes, in open eikenbossen en kapvlakten.

Vlinderstichting: 
Bruine eikenpage

Grote vos* Geen geschikte waardplanten aanwezig, zoals voornamelijk iep, maar ook zoete kers en sommige wilgensoorten. De eitjes worden afgezet op de bovenste takken van hoge, vrijstaande 
bomen. Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere plekken met grote vrijstaande bomen. Ook moeten er geschikte plaatsen 
zijn om te overwinteren, zoals holle bomen of stapels hout. Dit is niet aanwezig. 

Vlinderstichting: 
Grote vos

Iepenpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk diverse soorten iep, zoals gladde iep, ruwe iep en sommige cultivars. Het eitje wordt meestal afgezet op de eindknoppen en op de 
overgang van nieuw naar eenjarig hout in de kruin van de boom, minder vaak op een bloemknop of een knopoksel. Het eitje overwintert. Zodra de boom begint te bloeien komt het eitje uit. 
Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk bloeiende en vruchtdragende bomen of op relatief jonge iepen. Geschikte bomen worden doorgaans gevonden in (vochtige) bossen, bosranden, 
parken en grotere tuinen. 

Vlinderstichting: 
Iepenpage

Sleedoornpage* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk sleedoorn en enkele andere gecultiveerde Prunus-soorten (o.a. pruim). Geen geschikt biotoop aanwezig namelijk: struwelen met sleedoorn 
(waardplant) langs bosranden, weg- en spoorbermen, holle wegen en akkers, in parken én vrijstaande pruimen in tuinen. De gebruikte sleedoorns moeten geregeld verjongd worden door 
begrazing of door ze regelmatig te snoeien.

Vlinderstichting: 
Sleedoornpage

Teunisbloempijlstaart* Geen geschikte waardplanten aanwezig, namelijk wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart. Geen strooisellaag aanwezig waarin de soort als pop overwintert. Geen 
geschikt biotoop aanwezig namelijk open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen. Voornamelijk in het zuiden en oosten van het land.

Vlinderstichting: 
Teunisbloempijlstaart

Vogels

Boomvalk, buizerd, havik, 
wespendief en zwarte 
wouw*

Binnen het plangebied en de directe omgeving (50 meter) zijn geen horsten aangetroffen van boomvalk, buizerd, havik, wespendief of zwarte wouw. Ook zijn geen oude nesten van zwarte 
kraai of ekster aangetroffen waarin bijvoorbeeld de boomvalk tot laat in het broedseizoen nog tot broeden kan komen. Boomvalken kunnen tot na het vertrekken van de zwarte kraai nog 
tot broeden komen. Ze kunnen tot begin juni nog beginnen met broeden. Buizerds broeden in bossen, bosjes en soms ook in solitaire bomen. Nesten welke voor meerdere jaren gebruikt 
zijn door buizerds zijn omvangrijk. Nieuwe nesten zijn aanzienlijk kleiner. Nesten van buizerds bevinden zich zowel tegen de hoofdstam als in de kruin van bomen. Nesten van havik zijn 
omvangrijk en bevinden zich overwegend in bossen groter dan tientallen hectares, soms ook in kleine bosjes in (half)open landschap. Het nest bevindt zich doorgaans halverwege tot een 
derde onder de kruin van de top van de boom, tegen de hoofdstam aan. Wespendieven broeden overwegend in grotere bossen (meer dan 100 hectare) met voorkeur voor gemengd bos of 
loofbos. Zwarte wouwen nestelen in halfopen landschappen, doorgaans in de buurt van visrijke wateren, vooral in moerasbos, maar ook in loofbos, veelal aan de rand. 

Vogelbescherming: Boomvalk; 
Buizerd; Havik; Wespendief; 
Zwarte wouw
Sovon: Boomvalk; Buizerd; 
Havik; Wespendief; Zwarte 
wouw
Boomvalken.nl:
Voortplanting

Huismus* Er zijn geen geschikte nestplaatsen aanwezig in het schoolgebouw en gymzaal, zoals onder dakpannen, in neststenen, kieren en gaten in muren, achter regenpijpen of speciale 
mussennestkasten met dekking (bomen of struiken) op enkele meters afstand. Er zijn huismussen ten zuidoosten van het plangebied waargenomen. Echter, verwacht wordt dat de nesten 
van huismus zich bevinden buiten het plangebied in de omliggende woonwijk. Hier is ook voldoende functioneel leefgebied aanwezig. Effecten op huismus worden daarom niet verwacht.

Vogelbescherming: Huismus

Kerkuil, steenuil* Er is geen geschikte nestplaats aanwezig voor de kerkuil en steenuil, zoals een nestkast of open schuur. Ook worden geen oude kassen gesloopt of knotbomen aangetast die door de 
steenuil gebruikt kunnen worden. Er zijn geen sporen, zoals braakballen aangetroffen. 

Vogelbescherming: Kerkuil; 
Steenuil
BIJ12: Kennisdocument kerkuil; 
Kennisdocument steenuil. 

Oeverzwaluw* Geen geschikt nestbiotoop aanwezig, namelijk een kale zandige of lemige steilwand met insecten in de omgeving. Er is geen kans op vestiging, omdat er geen zanddepots zullen ontstaan. Vogelbescherming: Oever-
zwaluw

Roek* Er zijn geen roeken waargenomen. Ook zijn er geen nestbomen aangetroffen binnen het plangebied of in de omgeving hiervan. Nestbomen zijn vaak (vrij) grote bomen en liggen meestal in 
de buurt van geschikt foerageergebied. De nestbomen staan niet per definitie aan de grenzen van het foerageergebied. Geschikt foerageergebied bestaat uit vochtige gras- en bouwlanden. 

Vogelbescherming: Roek
BIJ12: 
Kennisdocument Roek

Slechtvalk* Nestgelegenheid ontbreekt: hoge gebouwen zoals torens of hoogspanningsmasten zijn niet aanwezig. Vogelbescherming: Slechtvalk

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/bruine-eikenpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/grote-vos
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/iepenpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/sleedoornpage
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/teunisbloempijlstaart
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/boomvalk?gclid=EAIaIQobChMI3b3ysK2f3gIVxeR3Ch3XMA2dEAAYASAAEgI5dvD_BwE
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/buizerd
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/havik?gclid=EAIaIQobChMIgfvSzK2f3gIVjeR3Ch2howpbEAAYASAAEgJpovD_BwE
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/wespendief
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-wouw
https://habitus.nl/vogelrichtlijn
https://habitus.nl/AndereSoorten
https://habitus.nl/beschermdedieren
https://habitus.nl/zorgplichtWetnatuurbescherming
http://rivierkreeften.be/node/34
http://rivierkreeften.be/node/34
https://boomvalken.nl/de-boomvalk/voortplanting/
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/huismus
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/kerkuil
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Steenuil
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-011-Kennisdocument-Kerkuil-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-019-Kennisdocument-Steenuil-1.0.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Oeverzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Oeverzwaluw
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Roek
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-015-Kennisdocument-Roek-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-015-Kennisdocument-Roek-1.0.pdf
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Slechtvalk
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Categorie 
5-broedvogels met zeer 
ongunstige staat van 
instandhouding: ekster, 
eidereend, brilduiker, 
draaihals, ruigpootuil, 
zwarte specht, tapuit*

Er zijn geen nesten van ekster aangetroffen. Er zijn geen kustduinen aanwezig waar de eider kan broeden. Er zijn geen oude, bestaande holten van vooral de zwarte specht (in den en 
beuk) waar de ruigpootuil gebruik van kan maken. De brilduiker broedt voornamelijk in landgoedbossen in het IJsseldal (tussen Zwolle en Deventer), hier ligt het plangebied niet in. In het 
plangebied ontbreken oude berken (op de Veluwe) met holtes waar de draaihals gebruik van maakt. Er zijn geen schrale heide- of stuifzandgebieden of duinen aanwezig met konijnenholen 
waar de tapuit tot broeden kan komen.

Vogelbescherming: Ekster; 
Eider; Brilduiker; Draaihals; 
Ruigpootuil; Tapuit; Zwarte 
specht

Weekdieren

Platte schijfhoren* Er is geen (helder) voedselrijk, stilstaand (of slechts zwakstromend) water aanwezig (ionenarm) met begroeiing van waterplanten, zoals bijvoorbeeld gele plomp en witte waterlelie. De 
soort wordt vaak in draadalg-vegetaties aangetroffen. Ook in andere vegetaties, zoals in wateren met krabbenscheer. Daarnaast soms op de wortels van o.a. lisdodde en vergelijkbare 
oevergebonden planten. De soort leeft niet in verontreinigd of brak water. Ook dient er geen sterke beschaduwing te zijn. In de oevers dient er voldoende moerasvegetatie aanwezig te zijn.

IvL & RHB: 
Platte schijfhoren

Vleermuizen

Meervleermuis*
(gebouwbewonend)

De aanwezigheid van meervleermuis kan uitgesloten worden. Meervleermuis is een zeer lichtgevoelige soort. Door de aanwezigheid van verlichting in- en rond het plangebied, zijn 
verblijfplaatsen in de schoolgebouwen niet bereikbaar voor deze soort. Verblijfplaatsen in woonhuizen dichtbij het Kanaal door Walcheren zijn eerder aannemerlijk door beperkte 
verlichting. 
Kraamverblijfplaats: kolonies van meervleermuizen bevinden zich vrijwel altijd in gebouwen zoals op kerkzolders, in spouwmuren en onder dakpannen. 
Paarverblijfplaats: vleermuiskasten, woonhuizen, schoolgebouwen met een plat dak zijn bekend als paarverblijven. Ook worden de winterverblijfplaatsen als paarverblijfplaats gebruikt.
Winterverblijfplaats: voor zover we weten overwinteren meervleermuizen in Nederland in mergelgroeven, bunkers, forten, vestingwerken, oude steenfabrieken en kelders. Ook worden af 
en toe dieren waargenomen in gebouwen. 
Essentiële vliegroute: grote afstanden naar het uiteindelijke jachtgebied worden vooral via kanalen, beken, vaarten en brede sloten afgelegd. Boven land volgen ze vaak lijnvormige 
landschapselementen als bomenrijen, houtwallen en dijken. Er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of geblokkeerd. Effecten op een essentiële 
vliegroute worden daarom niet verwacht.
Essentieel foerageergebied: de meervleermuis jaagt in een snelle rechtlijnige vlucht in lange trajecten vlak boven groot open water en langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren 
en vaarten. Er wordt geen groot oppervlak moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden daarom niet verwacht.

Vleermuis.net: Meervleermuis 

Zoogdiervereniging: De 
meervleermuis in Nederland

Watervleermuis*
(boombewonend 
zomer en in de winter 
gebouwbewonend)

Omdat er geen werkzaamheden aan gebouwen (zoals bunkers en kerkzolders) en bomen verricht worden, kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden. 
Algemeen: grotere dichtheden worden vooral daar gevonden waar zowel beschut water als ouder bos of oudere bomen aanwezig zijn. Omdat beschut water en ouder bos ontbreken in de 
directe omgeving van het plangebied, wordt aanwezigheid van watervleermuis uitgesloten.
Zomer- en kraamverblijfplaats: de (kraam)groepen in de zomer zijn vooral bekend van spleten en gaten in holle bomen, maar worden soms ook op kerkzolders, in vleermuiskasten, 
bunkers en oude forten gevonden. Een verwante groep vrouwtjes, de kraamgroep, bewoont een netwerk van bomen waarbinnen individuen en groepen veel verhuizen. In het 
noordwestelijke laagland worden in bosarme omgeving soms kleine groepen op zolders gevonden.
Paarverblijfplaats: de paring vindt zover bekend in de winterverblijven en tijdens het najaarszwermen plaats. 
Winterverblijfplaats: als winterverblijf gebruiken ze voornamelijk ondergrondse objecten, zoals grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, ijskelders 
en (kasteel)kelders. Daarnaast worden ook overwinterende dieren gevonden in overkluizingen en oude rioolsystemen, kerktorens en in boomholten.
Essentiële vliegroute: de afstanden naar het jachtgebied wordt voornamelijk via het water afgelegd. Er worden geen lijnvormige houtige elementen gekapt, watergangen gedempt of 
geblokkeerd. Effecten op een essentiële vliegroute worden daarom niet verwacht.
Essentieel foerageergebied: de watervleermuis jaagt vlak boven het wateroppervlak van beschutte waterpartijen, of aan de beschutte kant van vijvers in landgoederen en parken, kasteel 
en visvijvers, smalle vaarten, langzaam stromende rivieren en beken. Er wordt geen (groot) oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden daarom niet 
verwacht. 

Vleermuis.net: 
Watervleermuis

Rosse vleermuis*
(boombewonend)

Omdat er geen holtebomen aanwezig zijn. kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden.
Verblijfplaats: de rosse vleermuis is in West-Europa een uitgesproken boombewonende soort. Zowel solitaire mannetjes, groepen vrouwtjes met jongen, als dieren in winterslaap 
gebruiken boomholten als onderkomen. 
Essentiële vliegroute: de afstand tussen dagrustplaats en jachtgebied wordt in de regel in een snelle rechte vlucht afgelegd, op een hoogte van honderd meter of meer. Omdat rosse 
vleermuizen zich op grotere hoogte verplaatsen en geen gebruik maken van landschapsstructuren, kunnen effecten op een essentiële vliegroute uitgesloten worden. 
Essentieel foerageergebied: jachtplaatsen liggen meestal in open terrein, waar met snelle duiken op insecten gejaagd wordt. De rosse vleermuis jaagt vooral boven water en moerassige 
gebieden en jaagt ook wel bij straatverlichting. Er wordt geen groot oppervlak moeras verwijderd óf een groot oppervlak aan water gedempt. Effecten op essentieel foerageergebied worden 
daarom niet verwacht.

Vleermuis.net: 
Rosse vleermuis

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ekster
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Eidereend
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Brilduiker
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Draaihals
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Ruigpootuil
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Tapuit
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-specht
https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/zwarte-specht
http://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/826/platte-schijfhoren
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/meervleermuis
https://www.batweter.nl/attachments/article/4/2012_Haarsma_De%20meervleermuis%20in%20Nederland.pdf
https://www.batweter.nl/attachments/article/4/2012_Haarsma_De%20meervleermuis%20in%20Nederland.pdf
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/watervleermuis
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/rosse-vleermuis
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Franjestaart*
(boom- en 
gebouwbewonend)

Omdat er geen werkzaamheden aan gebouwen en bomen verricht worden, kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden. De franjestaart is in Nederland 
vooral aan bosrijke omgeving en kleinschalig landschap gebonden en kan in dergelijke gebieden vrij algemeen zijn. Tot nu toe is de soort vooral in het oosten, midden en zuidoosten van 
Nederland gevonden. Omdat bos en kleinschalig landschap ontbreekt in de directe omgeving van het plangebied, kunnen verblijfplaatsen van deze soorten uitgesloten worden.
Kraamverblijfplaats: kolonies zijn in Nederland vooral gevonden in bomen en recent ook in gebouwen (spleetvormige ruimten en zolders van kerken en boerderijen), en enkele keren in 
nestkasten en vleermuiskasten. 
Zomerverblijfplaats: doordat de soort met de batdetector moeilijk van andere Myotis-soorten is te onderscheiden is er nog veel onbekend over de precieze verspreiding in de zomer.
Paar- en winterverblijfplaats: in Nederland gebruiken franjestaarten vooral ondergrondse ruimten zoals groeven, forten, ijskelders en bunkers als winterverblijfplaats. 
Omdat er geen werkzaamheden aan gebouwen en bomen verricht worden, kunnen verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden.
Essentiële vliegroute: in Nederland lopen gekende vliegroutes langs dreven, bospaden of muren. Het oversteken van open stukken werd niet waargenomen. Soms ontbreekt een echte 
vliegroute, omdat de dieren in de boomkronen rond de verblijfplaats jagen. Dit biotoop is niet aanwezig.
Essentieel foerageergebied: over het jachtbiotoop van de franjestaart is nog relatief weinig bekend. Waarnemingen van jagende franjestaarten zijn bekend van bosrijke gebieden met 
waterpartijen of waterrijke gedeelten. Daarbij jaagt de franjestaart meestal in een besloten omgeving zoals in en tussen de boomkronen en tussen de takken van grote struiken. Dit biotoop 
is niet aanwezig.

Vleermuis.net: 
Franjestaart

Waarneming.nl (vliegroute):
Franjestaart

Gewone 
grootoorvleermuis*
(boom- en 
gebouwbewonend)

Algemeen: de soort is sterk gebonden aan kleinschalig landschap en bosgebieden. Aangezien bos- en kleinschalig gebied ontbreekt in de directe omgeving van het plangebied, kan deze 
soort uitgesloten worden.
Kraam- en zomerverblijfplaats: de gewone grootoorvleermuis gebruikt zeer uiteenlopende soorten verblijfplaatsen. Ze worden in de zomer aangetroffen op zolders, achter 
betimmeringen, daklijsten en vensterluiken, in spouwmuren en onder dakpannen, in holten en spleten in bomen en in nest- en vleermuiskasten. 
Paar- en winterverblijfplaats: als winterverblijf worden vooral ondergrondse ruimten gebruikt, zoals grotten, kalksteengroeven, oude steenfabrieken, bunkers, forten, vestingwerken, 
ijskelders en (kasteel)kelders. Overwinterende gewone grootoorvleermuizen zijn echter ook op zolders en in kerktorens, en een enkele keer in boomholtes gevonden. Omdat er geen 
werkzaamheden aan gebouwen en bomen verricht worden, kunnen verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden.
Essentiële vliegroute: ze volgen hagen en houtwallen, maar vooral in bos of kleinschalig landschap vliegen ze gewoon tussen de bomen door.
Essentieel foerageergebied: gewone grootoorvleermuizen jagen op beschutte plekken in bos en kleinschalig parkachtig landschap, boven bospaden, in lanen en open plekken, langs 
bosranden en laag boven (bloeiende) kruidenvegetaties of langs en door de kroon van (bloeiende) bomen. Dit biotoop is niet aanwezig.

Vleermuis.net: 
Gewone grootoorvleermuis

Tweekleurige vleermuis*
(gebouwbewonend in 
Nederland)

Omdat er geen werkzaamheden worden verricht aan hoge gebouwen (zoals flats), kunnen effecten op verblijfplaatsen van deze soort uitgesloten worden.
Kraam- en zomerverblijfplaats: vooral nauwe ruimten in hoge flatgebouwen lijken te voldoen als verblijfplaats. In Vlaanderen zijn ze uitsluitend gevonden in of bij - meestal hoge - 
gebouwen in de kustregio. In Utrecht is een kraamkolonie bekend.
Winterverblijfplaats: er is maar zeer weinig bekend over waar tweekleurige vleermuizen de winter doorbrengen. Sporadisch worden ze gevonden in rotsspleten, nauwe ruimtes in 
gebouwen, grotten en kelders. De soort is opvallend kouderesistent en overwintert dus mogelijk ook in holle bomen.
Essentiële vliegroute: op weg naar geschikte jachtgebieden zijn ze minder dan andere soorten afhankelijk van lijnvormige elementen in het landschap, en vliegen ze soms op enige 
tientallen meter hoogte in rechte vlucht richting jachtgebied. Omdat tweekleurige vleermuizen zich op grotere hoogte verplaatsen, kunnen effecten op een essentiële vliegroute uitgesloten 
worden. 
Essentieel foerageergebied: het jachtgedrag van de tweekleurige vleermuis lijkt op dat van de laatvlieger en de rosse vleermuis. Hij jaagt voornamelijk in rechtlijnige vlucht of in grote 
cirkels op vijf tot veertig meter hoogte. Gezien de onafhankelijkheid van landschappelijke structuren wordt geen effect verwacht.
Migratie: over mogelijke migratieroutes van tweekleurige vleermuizen in Europa is weinig bekend, maar waarschijnlijk volgen de dieren vooral de kust of grote rivieren.

Vleermuis.net: 
tweekleurige vleermuis

Waarneming.nl: 
tweekleurige vleermuis

Zoogdieren

Bever* Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor de bever, zoals moerasgebied, rivieren of meren omzoomd door broekbossen. Ook zijn geen sporen, zoals recente afdrukken gevonden en is er 
geen beverburcht aanwezig.

Zoogdiervereniging: Bever
BIJ12: 
Kennisdocument Bever

Boommarter* Er zijn geen konijnen-, vossen- of dassenholen aanwezig binnen het plangebied of binnen 50 meter afstand. Er zijn geen geschikte bomen met inrottingsgaten of spechtengaten. Verder zijn 
er geen eekhoornholen of gebouwen aan de rand van het bos aanwezig om als voortplantingsplaats te kunnen gebruiken.

Zoogdiervereniging: 
Boommarter

Bruinvis Er is geen geschikt biotoop aanwezig. Bruinvissen komen voor in de kustwateren van de noordelijke Atlantische en Grote Oceaan en in de Middellandse zee en de Noordzee. De bruinvis 
leeft voornamelijk in zout water maar kan ook in brak water worden aangetroffen. Dit zijn voornamelijk randzeeën, maar ze leven ook in baaien en riviermondingen en het komt voor dat 
een bruinvis een rivier opzwemt. Bruinvissen leven het liefst in water tot een diepte van ongeveer 300 m. Het water moet subpolair of gematigd zijn (in elk geval beneden de 17ºC ).

Zoogdiervereniging: Bruinvis

Bunzing Er is geen geschikt biotoop aanwezig zoals terreinen met een afwisseling van sloten en greppels, weilanden, akkers, houtwallen en bosschages, zoals op veel landgoederen in Nederland. Er 
zijn geen geschikte verblijfplaatsen, zoals takkenhopen, holle bomen en boomwortels, aangetroffen binnen het plangebied. Er zijn geen waarnemingen bekend binnen vijf kilometer van het 
plangebied. Daarom wordt de bunzing uitgesloten.

Zoogdiervereniging: Bunzing
Bouwens: Handreiking

Das* Er zijn geen sporen aangetroffen, zoals burchten, haren of prenten, waaruit mogelijke aanwezigheid blijkt. Ook wordt geen essentieel foerageergebied of wissel aangetast die het 
functioneren van een burcht negatief kunnen beïnvloeden.

Zoogdiervereniging: Das

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/franjestaart
https://waarneming.nl/species/393/
https://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/bruine-of-gewone-grootoorvleermuis
http://www.vleermuis.net/vleermuis-soorten/tweekleurige-vleermuis
https://waarneming.nl/species/424/
https://www.zoogdiervereniging.nl/bever
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-001-Kennisdocument-Bever-1.0.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/boommarters
https://habitus.nl/AndereSoorten
https://www.zoogdiervereniging.nl/bunzing
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/15908%20Handreiking%20kleine%20Marters%20DIGITAAL.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/das


Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 40

Damhert Er is geen geschikt biotoop aanwezig. Het damhert komt vooral voor in lichte loofbossen en gemengde bossen, minder vaak in uitgestrekte naaldbossen. Hij heeft een voorkeur voor oudere 
bossen met een dichte onderbegroeiing. Belangrijk is dat er voldoende gras is. Ook komt hij voor in randzones bij open plekken, graslanden en akkerranden en in parkachtige bosgebieden. 
Grote vrij levende populaties (vele honderden dieren) komen voor in de duingebieden van Kennemerland (Nationaal Park Kennemerland-Zuid, de Amsterdamse waterleidingduinen), 
Schouwen-Duiveland (Kop van Schouwen), de Veluwe en kleinere populaties in de Manteling van Walcheren, het Horsterwold en op de Utrechtse Heuvelrug. Vanuit deze natuurgebieden 
zwerven dieren regelmatig uit naar de omgeving.

Zoogdiervereniging: Damhert

Eekhoorn* Er zijn geen eekhoornnesten (bolvormige nesten) waargenomen binnen het plangebied en 50 meter daarbuiten. Ook zijn er geen geschikte boomholtes of spechtengaten aangetroffen die 
in gebruik zijn of gebruikt kunnen worden.

Zoogdiervereniging: Eekhoorn

Gewone zeehond Er is geen geschikt biotoop aanwezig voor deze soort. De gewone zeehond leeft voornamelijk in getijdengebieden waar plekken aanwezig zijn die bij eb droogvallen. Deze plekken zijn vooral 
te vinden langs zandige kusten, maar ook op met wier bedekte riffen, kiezelsteenstranden, zandplaten en stenen. Ze hebben een sterke voorkeur voor rustige plekken, zonder menselijke 
aanwezigheid. Een enkele keer komt een gewone zeehond (tijdelijk) voor bij riviermondingen of zelfs in (zoete) binnenwateren. De gewone zeehond is zeer gevoelig voor geluid, licht en 
trilling. De gevoeligheid voor optische verstoring is onbekend.

Zoogdiervereniging: Gewone 
zeehond

Grijze zeehond Er is geen geschikt biotoop aanwezig. De grijze zeehond komt voornamelijk in zeewater met rotskusten en bij zeekliffen voor. Ook worden ze waargenomen bij zandbanken, ijsplaten, 
riviermondingen en zandstranden en kiezelstranden. De grijze zeehond gebruikt het hele jaar plaatsen om te rusten en daarnaast ook voor de voortplanting en de verharingsperiode. 
Dit zijn bij voorkeur zandbanken die met normaal hoogwater niet onderwaterlopen. Maar ook kliffen, rotsen en ijsplaten worden hiervoor gebruikt. Naast die hoge plekken worden ook 
regelmatig grijze zeehonden op dezelfde banken als de gewone zeehonden aangetroffen.

Zoogdiervereniging: Grijze 
zeehond

Hermelijn Er is geen geschikt biotoop aanwezig. De hermelijn kan in verscheidene natuurterreinen voorkomen, zoals in duinen, moerasgebied of kleinschalig cultuurlandschap met een afwisseling 
van bijvoorbeeld graslanden en houtwallen. De hermelijn lijkt een voorkeur te hebben voor terreinen met wateren of hoge grondwaterstand, zoals in beekdalen, rivieruiterwaarden en 
veen(weide)gebieden. Er is een waarneming uit 2018 bekend op circa 500 meter van het plangebied. Rommelige hoekjes met losliggende materialen, mollennesten en konijnenholen 
kunnen als verblijfplaats dienen.

Zoogdiervereniging: Hermelijn
Bouwens: Handreiking

Noordse woelmuis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, zoals rietland, moeras, extensief gebruikt weiland, periodiek overstroomde terreinen of natte grazige vegetaties. In gebieden zonder andere 
woelmuizen komt de soort ook voor in drogere biotopen, zoals wegbermen en zelfs in droog naaldbos.

Zoogdiervereniging: Noordse 
woelmuis
BIJ12: Kennisdocument 
Noordse woelmuis

Otter* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk oeverzones met voldoende dekking en rust van allerlei soorten stromende wateren, zoals meren, plassen, rivieren, kanalen, beken en 
moerassen. Er zijn geen overstromingsvrije oeverholtes die kunnen dienen als nestplaats. Ook zijn geen dichte oevervegetaties (o.a. riet), struwelen en bosschages of kunstmatige holten 
aanwezig die kunnen dienen als dagrustplaats.Er zijn geen eetplekken, loopsporen, wissels, krabheuveltjes, ottergeil of spraints aangetroffen.

Zoogdiervereniging: Otter

Potvis Er is geen geschikt biotoop aanwezig in het project gebied, namelijk oceanen. Natuurinformatie: Potvis

Steenmarter* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, omdat mogelijke verblijfplaatsen ontbreken (en niet toegankelijk zijn) zoals boomholtes, takkenhopen, dichte struwelen, zolders, kruipruimtes, 
spouwmuren of ruimten onder de dakbedekkingen. De steenmarter komt vooral voor in parklandschap, maar ook in volkomen bosloze gebieden, steengroeven en rotsige hellingen. De 
steenmarter is vooral te vinden in de nabijheid van dorpen en boerderijen en tegenwoordig zelfs in grote steden. Hij heeft een voorkeur voor gebieden met kleinschalige landbouw, met 
oude schuren, heggen en geriefhoutbosjes. Daarbij is de aanwezigheid van elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en bermen van belang, omdat de steenmarter daar zijn 
voedsel zoekt.

Zoogdiervereniging: 
Steenmarter

Waterspitsmuis* Er is geen geschikt biotoop aanwezig, namelijk schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. 
De soort komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt de soort veelvuldig aangetroffen langs de binnenduinrand, natuurlijke duinmeren 
en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis komt alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 500 meter water is te vinden. 
Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten.

Zoogdiervereniging: 
Waterspitsmuis

Wezel Er is geen geschikt biotoop aanwezig. Wezels kunnen in verscheidene landschappen (macrohabitats) worden aangetroffen, waarin de voorkeur uitgaat naar structuurrijke en/of geen 
accidenteerde terreinen met een afwisseling van bos en veld. Daarin wordt een combinatie van min of meer dichte structuren zoals ruigten, hoog gras- of rietland, bosjes en/of houtwallen 
betrokken (het microhabitat). Er zijn geen geschikte verblijfplaatsen, zoals takkenhopen oude holen van muizen, ratten en konijnen, aanwezig binnen het plangebied. 

Zoogdiervereniging: Wezel
Bouwens: Handreiking

*Deze soort wordt altijd behandeld en volgt niet noodzakelijkerwijs uit het literatuur- of veldonderzoek. 

Uitgesloten soort Onderbouwing voor uitsluiting Bron (hyperlink)

https://habitus.nl/beschermdedieren
https://www.zoogdiervereniging.nl/eekhoorn
https://www.zoogdiervereniging.nl/gewonezeehond
https://www.zoogdiervereniging.nl/gewonezeehond
https://www.zoogdiervereniging.nl/grijzezeehond
https://www.zoogdiervereniging.nl/grijzezeehond
https://www.zoogdiervereniging.nl/hermelijn
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/15908%20Handreiking%20kleine%20Marters%20DIGITAAL.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/noordsewoelmuis
https://www.zoogdiervereniging.nl/noordsewoelmuis
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-013-Kennisdocument-Noordse-woelmuis-1.0.pdf
https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-013-Kennisdocument-Noordse-woelmuis-1.0.pdf
https://www.zoogdiervereniging.nl/otter
http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000857.html
https://www.zoogdiervereniging.nl/steenmarter
https://www.zoogdiervereniging.nl/waterspitsmuis
https://www.zoogdiervereniging.nl/wezel
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/15908%20Handreiking%20kleine%20Marters%20DIGITAAL.pdf


Rapportage Wet natuurbescherming. Wij maken ecologische risico’s inzichtelijk en adviseren over het voorkomen van wetsovertreding. 41

BIJLAGE 10 - RELEVANTE FOTO’S

Figuur: onder de coniferen op klimop in het oosten van het plangebied zijn sporen zoals uitwerpselen 
aangetroffen van vermoedelijk ransuil. Dit duidt op een roestplaats.

Figuur: aangetroffen sporen zoals veren van vermoedelijk een duif. Dit kunnen prooiresten zijn van 
sperwer.

Figuur: onder de coniferen in het oosten van het plangebied zijn sporen zoals uitwerpselen aangetroffen 
van vermoedelijk ransuil.

Figuur: er is een nest van ransuil of sperwer aangetroffen in één van de coniferen op de roestplaats.
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BIJLAGE 10 - RELEVANTE FOTO’S (VERVOLG)

Figuur: er zijn in de gymzaal meerdere open stootvoegen aangetroffen. Deze openingen bieden toegang 
tot een verblijfplaats voor vleermuizen in de spouwmuur.

Figuur: er zijn in de gymzaal meerdere spleten tussen de muur en daklijst aangetroffen in de gymzaal. 
Voor gierzwaluw geldt een geschikte opening zes bij drie centimeter. Hier is sprake van.

Figuur: er zijn in de gymzaal meerdere open stootvoegen aangetroffen. Deze openingen bieden toegang 
tot een verblijfplaats voor vleermuizen in de spouwmuur.

Figuur: bij de openingen in de gymzaal is sprake van een vrije aanvlieghoogte van 3 meter en aanvliegbreedte 
van 1 meter voor gierzwaluw.
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BIJLAGE 10 - RELEVANTE FOTO’S (VERVOLG)

Figuur: De openingen rondom de regenpijp, op de tweede verdieping in het schoolgebouw, biedt toegang 
tot de houten daklijst met nestgelegenheid voor gierzwaluw. 

Figuur: in het schoolgebouw zijn geschikte spleten in de houten daklijst aanwezig. Deze openingen bieden 
toegang tot een verblijfplaats voor vleermuizen in het dak of de spouwmuur. 

Figuur: de regenpijp van de afbeelding links is met de rode pijl aangegeven. De opening heeft een vrije 
aanvlieghoogte van 3 meter en aanvliegbreedte van 1 meter voor gierzwaluw.

Figuur: in het schoolgebouw zijn geschikte spleten in de houten daklijst aanwezig. Deze openingen bieden 
toegang tot een verblijfplaats voor vleermuizen  in het dak of de spouwmuur. 
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BIJLAGE 10 - RELEVANTE FOTO’S (VERVOLG)

Figuur: in het schoolgebouw is een doorlopende opening achter de regenpijp, geschikt als verblijfplaats 
voor vleermuizen. De aanvlieghoogte is 2 meter, dus ongeschikt voor gierzwaluw.

Figuur: in het schoolgebouw is een doorlopende opening achter de regenpijp, geschikt als verblijfplaats 
voor vleermuizen. De aanvlieghoogte is 2 meter, dus ongeschikt voor gierzwaluw.

Figuur: er zijn meerdere open stootvoegen aangetroffen in de schoorsteen van de gymzaal. Waarschijnlijk 
zijn dit trekgaten. Verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn daarom niet aannemelijk.

Figuur: de regenpijp van de afbeelding links. Achter de regenpijp is een doorlopende opening. Deze 
opening biedt toegang tot een verblijfplaats voor vleermuizen in de spouwmuur. 
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*Indien een quickscan niet in de optimale periode (oktober t/m maart) wordt uitgevoerd, kan het voorkomen dat een soort op korte termijn niet onderzocht kan worden. Wij moeten dan met het onderzoek wachten (vanwege protocollen) tot de geschikte periode. Dit 
kan in een ongunstige geval toe leiden dat er een vertraging van circa negen maanden ontstaat. Betrek daarom vroeg in het proces een ecologisch adviseur, bij voorkeur in de planvormingsfase. Ecologische risico’s inventariseren kan veelal vrij vlot en desnoods globaal 
plaatsvinden. Onderzoek naar soorten kan veelal niet versneld worden, omdat er vastgestelde onderzoeksperioden zijn (protocollen). Wij kunnen wel vroeg in het proces een plan op hoofdlijnen beoordelen op ecologsiche risico’s. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.
1Een EWP is een afkorting van Ecologisch WerkProtocol
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BIJLAGE 11 - STROOMSCHEMA ECOLOGISCH ONDERZOEK
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Over ons
Habitus is een vooruitstrevend advies- en onderzoeksbureau voor biodiversiteit en natuurwetgeving. Wij zijn als organisatie 

betrokken bij de klant. Wij zorgen door constante ontwikkeling van onze diensten voor verhoging van de tevredenheid 

van onze klanten over onze dienstverlening. Wij zijn experts met passie voor ons vak en zorgen voor een soepel traject door 

kwaliteitsdiensten te bieden. Wij helpen onze klanten met praktisch advies over biodiversiteit en beschermde soorten. Wij 

geloven in langdurige samenwerking met opdrachtgevers, partners en collega’s op een wijze die wederzijds voordeel oplevert. 

Onze missie en kernwaarden
Het is onze missie om de biodiversiteit te beschermen en te verhogen. Met het team van collega's werken we dagelijks in 

vele projecten met passie aan onze missie. Met wetgeving gerelateerde adviezen dragen we bij aan de bescherming van soorten 

en zo aan bescherming van biodiversiteit. Met biodiversiteitsadviezen dragen we gericht en direct bij aan het verhogen van de 

biodiversiteit. Onze kernwaarden zijn:

• betrokken bij onze klanten

• constante ontwikkeling van onze dienstverlening

• passie voor natuur.

Klanttevredenheid en kwaliteit
Wij staan voor de kwaliteit die we leveren. Onder kwaliteit verstaan wij de mate waarin aan de klantverwachting wordt voldaan 

of wordt overtroffen. De klant is dus degene die bepaalt of wij kwaliteit leveren. Onze dienstverlening wordt door klanten 

gemiddeld met hoger dan een acht beoordeeld. Dit geeft aan dat we een passende invulling geven aan de klantverwachting.

Wij vinden dat we in eerste instantie zelf aan de lat staan voor de te leveren kwaliteit. Om die reden hebben wij dan ook onze 

eigen kwaliteitseisen geformuleerd. In samenspraak met onze opdrachtgevers bepalen we de gewenste kwaliteit van een dienst.

Over ons logo
Libellen zijn prachtige insecten. Het is dan ook geen toeval dat we voor inspiratie voor ons logo geput hebben uit de fraaie en 

diverse vormen die de orde van libellen rijk is. Wist je bijvoorbeeld dat elke soort unieke vleugelkenmerken heeft? 

De paarse kleuren zijn een combinatie van blauw (dat staat voor stabiliteit) en de energie van rood. Paars staat ook voor passie 

en wordt verder geassocieerd met kracht, waardigheid (royalty), creativiteit en ambitie. 
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening sloop en aanlegfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

gemeente Vlissingen Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Scholen en gymzaal Oost-
Souburg

RNBY3ojSH3bB

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

23 december 2020, 11:42 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 148,41 kg/j

NH3 2,95 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting slopen van 2 schoolgebouwen en 1 gymzaal
nieuwbouw van 2 schoolgebouwen en 1 gymzaal

RNBY3ojSH3bB (23 december 2020)Resultaten sloop en aanlegfase

Resultaten
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Locatie
sloop en

aanlegfase

Emissie
sloop en

aanlegfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Jan de Priesterstraat - sloop schoolgebouwen -
graafwerkzaamheden - nieuwbouw
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 38,48 kg/j

Jan de Priesterstraat - sloop en bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 8,75 kg/j

Van Visvlietstraat -  sloop gebouwen,
graafwerkzaamheden, nieuwbouw
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 38,48 kg/j

Van Visvlietstraat - aanrijroute sloop- en
bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,29 kg/j

Van Vlisvlietstraat - wegrijroute - sloop- en
bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 6,60 kg/j
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Braamstraat - sloop gymzaal-
grondwerkzaamheden -nieuwbouw gymzaal
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 20,64 kg/j

Braamstraat - aanrijroute sloop- en bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,84 kg/j

Braamstraat - wegrijroute sloop- en
bouwverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,66 kg/j

Gebruiksfase - school Jan de Priesterstraat -
halen en brengen en personeel - route 1
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 2,05 kg/j

Gebruiksfase - school Jan de Priesterstraat -
halen en brengen en personeel - route 20
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,81 kg/j

Gebruiksfase - school Jan de Priesterstraat -
halen en brengen en personeel - route 3
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 3,09 kg/j

Gebruiksfase - school Van Visvlietstraat - halen
en brengen en personeel
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 11,65 kg/j

Gebruiksfase - gymzaal Braamstraat
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,06 kg/j
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Emissie
(per bron)

sloop en
aanlegfase

Naam Jan de Priesterstraat - sloop
schoolgebouwen -
graafwerkzaamheden -
nieuwbouw

Locatie (X,Y) 30595, 387582
NOx 38,48 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

sloopkraan 1.125 0 10,0 NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 600 0 20,0 NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

tractor met kieper 600 0 7,5 NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Mobiele kraan 7.500 0 12,5 NOx
NH3

24,05 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Hei/boorstelling 1.250 0 12,5 NOx
NH3

4,01 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2015
(Diesel)

Shovel 1.000 0 2,8 NOx
NH3

2,98 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Jan de Priesterstraat - sloop
en bouwverkeer

Locatie (X,Y) 30587, 387587
NOx 8,75 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

4,67 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx
NH3

4,08 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Van Visvlietstraat -  sloop
gebouwen,
graafwerkzaamheden,
nieuwbouw

Locatie (X,Y) 30896, 387511
NOx 38,48 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

sloopkraan 1.125 0 10,0 NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Graafmachine 600 0 10,0 NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Tractor met kieper 600 0 7,5 NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Mobiele kraan 7.500 0 12,5 NOx
NH3

24,05 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

hei/boorstelling 1.250 0 12,5 NOx
NH3

4,01 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2015
(Diesel)

shovel 1.000 0 2,8 NOx
NH3

2,98 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Van Visvlietstraat -
aanrijroute sloop- en
bouwverkeer

Locatie (X,Y) 30428, 387493
NOx 6,29 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

3,36 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx
NH3

2,93 kg/j
< 1 kg/j

Naam Van Vlisvlietstraat -
wegrijroute - sloop- en
bouwverkeer

Locatie (X,Y) 30980, 387424
NOx 6,60 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 500,0 / jaar NOx
NH3

3,53 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx
NH3

3,08 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Braamstraat - sloop gymzaal-
grondwerkzaamheden -
nieuwbouw gymzaal

Locatie (X,Y) 30727, 387587
NOx 20,64 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

sloopkraan 1.125 0 10,0 NOx
NH3

3,61 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 300 <=
kW < 560, bouwjaar
2014 (Diesel)

graafmachine 250 0 3,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Tractor met kieper 600 0 7,5 NOx
NH3

1,92 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

Hei/boorstelling 1.000 0 12,5 NOx
NH3

3,21 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

mobiele kraan 3.000 0 12,5 NOx
NH3

9,62 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2015
(Diesel)

shovel 500 0 2,8 NOx
NH3

1,49 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Braamstraat - aanrijroute
sloop- en bouwverkeer

Locatie (X,Y) 30406, 387414
NOx 3,84 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx
NH3

1,21 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx
NH3

2,63 kg/j
< 1 kg/j

Naam Braamstraat - wegrijroute
sloop- en bouwverkeer

Locatie (X,Y) 30390, 387354
NOx 3,66 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 200,0 / jaar NOx
NH3

1,15 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 16,0 / etmaal NOx
NH3

2,51 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Gebruiksfase - school Jan de
Priesterstraat - halen en
brengen en personeel - route
1

Locatie (X,Y) 30586, 387638
NOx 2,05 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 200,0 / etmaal NOx
NH3

2,05 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gebruiksfase - school Jan de
Priesterstraat - halen en
brengen en personeel - route
20

Locatie (X,Y) 30512, 387566
NOx 3,81 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 200,0 / etmaal NOx
NH3

3,81 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Gebruiksfase - school Jan de
Priesterstraat - halen en
brengen en personeel - route
3

Locatie (X,Y) 30615, 387520
NOx 3,09 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 100,0 / etmaal NOx
NH3

3,09 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gebruiksfase - school Van
Visvlietstraat - halen en
brengen en personeel

Locatie (X,Y) 30798, 387426
NOx 11,65 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 200,0 / etmaal NOx
NH3

11,65 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gebruiksfase - gymzaal
Braamstraat

Locatie (X,Y) 30676, 387566
NOx 1,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 50,0 / etmaal NOx
NH3

1,06 kg/j
< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Bijlage 7: Vooronderzoek Ontplofbare Oorlogsresten  
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Inleiding. 

 

Er is door de opdrachtgever gevraagd om een BEA te maken voor de bomen die op het terrein staan 

voor de nieuw te realiseren school met pleininrichting aan de Van Visvlietstraat te Oost-Souburg. 

Hierbij word gekeken of de huidige bomen die op het terrein staan, duurzaam en met dezelfde 

levensverwachting als nu,  te handhaven zijn. 

 

Leeswijzer. 

 

Wat is een BEA? 
 

Bij civiele werkzaamheden zoals herinrichting, bouw van woningen, onderhoud aan wegen en/of 
riolering komt het regelmatig voor dat er bomen in de buurt van de werkzaamheden staan. Het op 
voorhand verwijderen van deze bomen is zonde en vaak onwenselijk. Met behulp van een Boom 
Effect Analyse worden de effecten van de geplande (civiele) werkzaamheden op de bomen bepaald. 
Zo wordt een inschatting gemaakt of de bomen duurzaam te behouden zijn. Aanvullend wordt advies 
gegeven over beschermingsmaatregelen en planaanpassingen om zoveel mogelijk bomen 
te behouden. Er wordt volgens een stappenplan gewerkt, welke is uitgebracht door de 
bomenstichting en de CROW, die door middel van ‘bouwstenen’ resulteert tot een conclusie voor de 
desbetreffende boom/bomen. Er wordt begonnen met een voorstudie. Hierin worden de 
uitgangspunten en de uitvraag getoetst en de functie/waarde van de boom worden hierin 
beschreven. Daarna volgt het veldonderzoek. Hier wordt de kwaliteit beschreven, maar ook de 
ruimte studie, en kansen en/of knelpunten. 
Na het veldonderzoek volgt de analyse. Hierin wordt de impact beschreven van bovengronds en 
ondergronds ruimtegebruik, en de impact van de uitvoering. 
De laatste bouwsteen is ‘conclusie en advies’. Hierin wordt het eindoordeel gegeven, en de 
randvoorwaarden en  eventuele alternatieven beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Bron: bouwstenen BEA CROW/Bomenstichting 

 

 

 

 



 
 

 

Voorstudie 

 

1. Uitgangspunten project 

Het project bestaat uit het volledig nieuwbouwen van een school met pleininrichting. Het object valt 

niet onder de hoofdgroenstructuur van de gemeente. Het volledige perceel is voorlopig privé 

eigendom, maar zal waarschijnlijk eigendom worden van de gemeente. 

 

Afbeelding boven: het blauwe gedeelte is momenteel eigendom van de gemeente. 

2. Toetsing uitvraag 

De vraag van de opdrachtgever is of de bomen die eigendom zijn/worden van de gemeente te 

behouden zijn onder de huidige levensverwachting na de werkzaamheden. Ook is gevraagd om te 

kijken of er bomen staan in de Van Visvlietstraat die mogelijk hinder ondervinden van de 

werkzaamheden.  

Gekeken word naar de standplaats van de bomen, en hoe ze in relatie staan met de nieuw te 

bouwen school. De conditie word bepaald en de levensverwachting word geschat. Ook word er 

gekeken of bomen mogelijk te verplanten zijn, om ze alsnog te behouden. 

 

3. Functie of waarde boom/bomen. 

De bomen vallen niet onder de hoofdgroenstructuur. 

In bijlage 1 is de nieuw te realiseren school aangegeven, met daaroverheen de (donker gearceerde) 

oude situatie. Op de bijlage zijn ook de aanwezig bomen aangegeven van 1 t/m 19. 

De toegangsweg voor de werkzaamheden zal hoogstwaarschijnlijk de Van Visvlietstraat zijn, hier 

staan geen bomen die hier mogelijk hinder van ondervinden. 

 



 
 

 

Veldonderzoek 

 

4. Kwaliteit boom 

In onderstaand schema is aangegeven hoe de kwaliteit van de bomen is opgenomen in juni 2021. De 

bomen hebben een nummer gekregen die corresponderen met de nummers in bijlage 1. In de rest 

van het rapport zal met de boomnummers gewerkt worden. 

 

 

5. Ruimtestudie 

De nieuwe te realiseren school komt voor een groot deel waar nu de huidige school gesitueerd is, en 

bijna alle bomen zullen hier niet veel hinder van ondervinden. 

Boom nr. 10 staat gesitueerd in de toekomstige bebouwing, deze zal niet behouden kunnen blijven 

op deze locatie. Boom 18 staat verhoogt t.o.v. het maaiveld. Dit zal de toekomstige bestemming 

geen goed doen. Boom 16 en 17 staan precies bij een toekomstige ingang, en kunnen daarom 

vooralsnog niet behouden blijven. 

 

6. Kansen en knelpunten 

Boom 10 zou verplant kunnen worden, de boom verkeert in een goed conditie, en met een goede 

voorbereiding, goede nieuwe groeiplaats en goede nazorg zal dit geen problemen opleveren. 

Boom 18 zou met de toekomstige bouw meer groeiruimte tot z’n beschikking krijgen. Bij een 

proefsleuf die gegraven is langs het gebouw is fijne beworteling waargenomen van max 2 cm 

doorsnede (zie afbeelding rechts). Alleen staat de boom ongeveer 50 cm boven maaiveld. 

Waarschijnlijk is hier in het verleden grond aangevoerd, uit graafwerkzaamheden die gemaakt zijn     

( afbeelding links), is te zien dat de beworteling nog niet oud is, en er zijn geen wortelaanzetten 

geconstateerd, dat duidt op leeftijd. 

IKC de Parelburcht Van Visvlietstraat te Oost-Souburg.

Opname gezondheidstoestand huidig bomenbestand.

nummer boomsoort hoogte dbh* habitus conditie levensverwachting Opmerkingen:

1 Acer Pseudoplatanus 6 mtr 35 cm vrijuitgroeiend slecht <10 jaar kroonprojectie halverwege straat

2 Quercus Robur 12 mtr 45 cm vrijstaand matig >15 jaar zwaar gesnoeid in verleden, getopt

3 Quercus Robur 12 mtr 45 cm vrijstaand matig >15 jaar zwaar gesnoeid in verleden, getopt

4 Salix Alba 12 mtr 120 cm gekandalaberd goed >15 jaar minimaal 1 x per 4/5 jaar snoeien

5 Pterocarya fraxinifolia 9 mtr 50 cm vrijuitgroeiend goed >15 jaar tegen erfgrens aangroeiend

6 Fraxinus Excelsior 8 mtr 20 cm dubbelstammig goed onbekend vanaf maaiveld plakoksel

7 Quercus Robur 12 mtr 50 cm vrijuitgroeiend matig >15 jaar veel reactiehout in binnenkroon/ mogelijk droogtestress

8 Prunus cericifera 5 mtr 30 cm onderbegroeiing matig/goed <10 jaar zwaar gesnoeid in verleden, eenzijdige kroon, kroon ligt op dak

9 Catalpa bignonioides 7 mtr 50 cm uitgezakt slecht <10 jaar aftakelende fase, dood hout, scheefstand

10 Acer platanoides 'Globosum' 5 mtr 30 cm vrijstaand goed >15 jaar bolesdoorn

11 Acer Pseudoplatanus 10 mtr 35 cm vrijuitgroeiend goed >15 jaar laagvertakt, meerstammig

12 Prunus serrulata 5 mtr 40 cm vrijstaand slecht <5 jaar dood hout, holte's, tonderzwam

13 Prunus serrulata 8 mtr 35 cm vrijstaand slecht <5 jaar dood hout, holte's

14 Sambucus nigra 7 mtr 20 cm vrijstaand slecht/matig >5 jaar dood hout, droogtestress

15 Quercus Robur 12 mtr 60 cm vrijuitgroeiend matig/goed >15 jaar dood hout, dicht langs erfgrens

16 Betula pendula 15 mtr 30 cm vrijuitgroeiend goed >10 jaar droogtestress

17 Betula pendula 12 mtr 30 cm vrijuitgroeiend goed >10 jaar droogtestress

18 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' 12 mtr 50 cm vrijstaand matig >10 jaar droogtestress, 50 cm boven maaiveld, klimop

19 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' 9 mtr 40 cm vrijstaand slecht <5 jaar dood hout, klimop, droogtestress

* dbh = diameter borst hoogte



 
 

    

Afbeelding links, waarschijnlijk opgevoerde grond.                                Afbeelding rechts, fijne beworteling langs gebouw 

Bij mogelijk aanpassingen in het ontwerp is boom 18 te behouden, mits aan de randvoorwaarden 

tijdens de werkzaamheden word voldaan. 

Boom 16 en 17 kunnen behouden blijven als er een aanpassing in het ontwerp plaatsvind, door 

mogelijk de ingang te verplaatsen. 

 

Analyse 

 
7. Impact bovengronds ruimtegebruik 

 
De impact zal bovengrond op nagenoeg alle bomen nihil zijn, omdat de werkzaamheden op 
voldoende afstand plaatsvinden. Wel zal moeten worden voldaan aan randvoorwaarden die gesteld 
worden, welke terug te vinden zijn in paragraaf 11.  
 

8. Impact ondergronds ruimtegebruik 

De mogelijkheid bestaat dat kabels en leiding door wortelpakketten van bomen heen moeten, 

hierover is vooralsnog geen informatie beschikbaar. Bij het verkrijgen van deze informatie is hierover 

meer uitsluitsel te geven. Bij boom 1, 18, en 19 zou dit van toepassing kunnen zijn. De impact op 

ontgravingen zal bij alle overige bomen nihil zijn, mits aan de randvoorwaarden word voldaan, die 

beschreven staan in paragraaf 11. 

9. Impact uitvoering 

Om de impact zowel onder- als bovensgronds minimaal te houden, word geadviseerd om de 

randvoorwaarden te respecteren, en zorgvuldige routes van het bouwverkeer te bepalen en 

hijsbewegingen zorgvuldig te laten plaatsvinden. Deze worden genomen zodra besloten is door de 

opdrachtgever welke bomen behouden blijven. Aan de hand van bouwtekeningen zal uiteindelijk 

gekeken worden of bomen te behouden zijn. 

 

 



 
 

Conclusie en advies 

10. Eindoordeel effecten 

Aan de hand van onderstaand schema is aangegeven of de boom onder dezelfde levensverwachting 

te behouden is na de uit te voeren werkzaamheden. De boomnummer verwijzen naar bijlage 1. 

 

11. Randvoorwaarden 

Omdat er schade kan optreden aan de bomen tijdens de werkzaamheden, is het nodig om 

maatregelen te treffen. Geadviseerd wordt om de volgende maatregelen te treffen: 

 Plaatsen van een gesloten hekwerk op 1,5 meter buiten de kroonprojectie. Dit om 

groeiplaatsverdichting tegen te gaan. Wanneer er toch binnen de kroonprojectie gewerkt 

moet worden, moet de stam beschermd worden tegen beschadiging d.m.v. een plankenmat 

i.c.m. drainagebuis. 

 Verbod van opslag van bouwmateriaal, machines, bouwketen e.d. onder de boomkronen 

en/of achter het hekwerk. 

 Verbod voor opslag van grond/zand onder de bomen i.v.m. verdichting van de 

doorwortelbare ruimte. 

 Verbod op snoeien van de takken en/of wortels zonder daarbij overleg te hebben gehad met 

de toezichthouder/boomdeskundige. 

 Wanneer er word besloten boom 16, 17 en 18 te behouden, dient de voorkeur om hier geen 

bouwroute langs te plannen, om groeiplaatsverdichting tegen te gaan, maar ook omdat er 

waarschijnlijk takken in het rijprofiel zullen komen dan. 

 12. Alternatieven 

In voorgaande paragraven is het al beschreven dat er met het aanpassen van het ontwerp meerdere 

bomen te behouden zijn. Zo kan bijvoorbeeld een toegangsweg verlegd worden, zodat boom 16 en 

17 behouden kunnen blijven. 

Boom 10 is prima te verplanten, wanneer de voorbereiding en nazorg gewaarborgd zijn. 

Met het aanpassen van het ontwerp is boom 18 ook te behouden, mits er geen kabels en 

leidingentracé komt te liggen. Met groeiplaatsverbetering is zo’n boom nog jaren te handhaven. 

Met enige voorkennis, ervaring en de wil om bomen te behouden, is er vaak veel mogelijk. 

IKC de Parelburcht Van Visvlietstraat te Oost-Souburg.

Boom duurzaam te behouden na uitvoeren werkzaamheden

nummer boomsoort Boom te behouden? want, maar, mits: Kansen:

1 Acer Pseudoplatanus Nee terugstervend, levensverwachting <10 jaar, past niet in ontwerp

2 Quercus Robur Ja droogtestress, stress van snoeien, levensverwachting > 15 jaar Groeiplaatsverbetering

3 Quercus Robur Ja droogtestress, stress van snoeien, levensverwachting > 15 jaar Groeiplaatsverbetering

4 Salix Alba Ja Gekandalaberd, met regelmaat snoeien Groeiplaatsverbetering

5 Pterocarya fraxinifolia Nee Voorzie problemen in de toekomst, boom staat tegen erfafscheiding Vervangen

6 Fraxinus Excelsior Nee Voorzie problemen in de toekomst, plakoksel op maaiveld Vervangen

7 Quercus Robur Ja droogtestress, levensverwachting > 15 jaar Groeiplaatsverbetering

8 Prunus cericifera Nee Boom word steeds onderstandiger aan eik, levensverwachting <10 jaar Vervangen

9 Catalpa bignonioides Nee Aftakelende fase, dood hout, levensverwachting <10 jaar Vervangen

10 Acer platanoides 'Globosum' Nee Verplanten op zelfde terrein Groeiplaatsverbetering

11 Acer Pseudoplatanus Ja Groeiplaatsverbetering

12 Prunus serrulata Nee Slechte conditie, levensverwachting <5 jaar Vervangen

13 Prunus serrulata Nee Slechte conditie, levensverwachting <5 jaar Vervangen

14 Sambucus nigra Ja Matige conditie, levensverwachting >5 jaar, droogtestress Groeiplaastverbetering

15 Quercus Robur Ja Matige/goede conditie, levensverwachting >15 jaar, droogtestress Groeiplaatsverbetering

16 Betula pendula Nee Toegang naar school aanpassen. Groeiplaatsverbetering

17 Betula pendula Nee Toegang naar school aanpassen. Groeiplaatsverbetering

18 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Nee Maaiveld word aangepast Groeiplaatsverbetering

19 Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' Nee terugstervende kroon,droogtestress, levensverwachting <5 jaar Vervangen



 
 

 

 

Bijlage 1: Ontwerp, met donker gearceerd de oude situatie, en de ingetekende aanwezige bomen. 
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Bijlage 2: Foto’s van de bomen met bijbehorend nummer die corresponderen met bijlage 1. 



 
 

 

Bijlage 3: Poster ‘Werken rond bomen’ 



 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 9: Bezonningsonderzoek 
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ZonnestudieBestaand Nieuw

21 juni 15.00 uur

21 juni 18.00 uur



21 juni 20.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 juni 20.00 uur



23 september 9.00 uur

23 september 10.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

23 september 9.00 uur

23 september 10.00 uur



23 september 11.00 uur

23 september 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

23 september 11.00 uur

23 september 12.00 uur



23 september 13.00 uur

23 september 14.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

23 september 13.00 uur

23 september 14.00 uur



23 september 15.00 uur

23 september 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

23 september 15.00 uur

23 september 18.00 uur



21 oktober 9.00 uur

21 oktober 10.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 oktober 9.00 uur

21 oktober 10.00 uur



21 oktober 11.00 uur

21 oktober 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 oktober 11.00 uur

21 oktober 12.00 uur



21 oktober 13.00 uur

21 oktober 14.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 oktober 13.00 uur

21 oktober 14.00 uur



21 oktober 15.00 uur

21 oktober 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 oktober 15.00 uur

21 oktober 18.00 uur



22 november 9.00 uur

22 november 10.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

22 november 9.00 uur

22 november 10.00 uur



22 november 11.00 uur

22 november 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

22 november 11.00 uur

22 november 12.00 uur



22 november 13.00 uur

22 november 14.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

22 november 13.00 uur

22 november 14.00 uur



22 november 15.00 uur

22 november 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

22 november 15.00 uur

22 november 18.00 uur



21 december 9.00 uur

21 december 10.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 december 9.00 uur

21 december 10.00 uur



21 december 11.00 uur

21 december 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 december 11.00 uur

21 december 12.00 uur



21 december 13.00 uur

21 december 14.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 december 13.00 uur

21 december 14.00 uur



21 december 15.00 uur

21 december 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 december 15.00 uur

21 december 18.00 uur
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SituatieNieuw IKC de Parelburcht



VogelvluchtNieuw IKC de Parelburcht



VogelvluchtNieuw IKC de Parelburcht



PerspectiefNieuw IKC de Parelburcht



21 januari 9.00 uur 21 januari 9.00 uur

21 januari 12.00 uur 21 januari 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 januari 15.00 uur 21 januari 15.00 uur

21 januari 18.00 uur 21 januari 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 maart 9.00 uur 21 maart 9.00 uur

21 maart 12.00 uur 21 maart 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 maart 15.00 uur 21 maart 15.00 uur

21 maart 18.00 uur 21 maart 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 juni 9.00 uur 21 juni 9.00 uur

21 juni 12.00 uur 21 juni 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 juni 15.00 uur 21 juni 15.00 uur

21 juni 18.00 uur 21 juni 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 juni 20.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw

21 juni 20.00 uur



23 september 9.00 uur 23 september 9.00 uur

23 september 12.00 uur 23 september 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



23 september 15.00 uur 23 september 15.00 uur

23 september 18.00 uur 23 september 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



22 november 9.00 uur 22 november 9.00 uur

22 november 12.00 uur 22 november 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



22 november 15.00 uur 22 november 15.00 uur

22 november 18.00 uur 22 november 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 december 9.00 uur 21 december 9.00 uur

21 december 12.00 uur 21 december 12.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw



21 december 15.00 uur 21 december 15.00 uur

21 december 18.00 uur 21 december 18.00 uur

ZonnestudieBestaand Nieuw
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