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77,8 78,1 70,2 71,1 0,0 0,0
4,4 3,8 2,9 2,5 -- --
15 21 12 11 -- --

23 - - 23 - - < 20 - - 20 - - -- --
< 0,35 - - < 0,35 - - < 0,35 - - < 0,35 - - -- --

4,9 - - 5,3 - - 4,5 - - 4,5 - - -- --
10 - - < 10 - - < 10 - - 10 - - -- --

< 0,10 - - < 0,10 - - < 0,10 - - < 0,10 - - -- --
21 - - 17 - - < 13 - - < 13 - - -- --

< 1,5 - - < 1,5 - - < 1,5 - - < 1,5 - - -- --
14 - - 15 - - 12 - - < 14 - - -- --
53 - - 48 - - 31 - - 27 - - -- --

< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 -- --
< 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 -- --

0,05 0,03 < 0,01 < 0,01 -- --
0,12 0,08 0,01 < 0,01 -- --
0,05 0,03 < 0,01 < 0,01 -- --
0,05 0,04 < 0,01 < 0,01 -- --
0,05 0,02 < 0,01 < 0,01 -- --
0,04 0,02 < 0,01 < 0,01 -- --
0,04 0,02 < 0,01 < 0,01 -- --
0,04 0,02 < 0,01 < 0,01 -- --
0,45 - - 0,27 - - 0,07 - - < 0,10 - - -- --

< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 -- --
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 -- --
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 -- --
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 -- --
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 -- --
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 -- --
< 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 -- --
< 14 - - < 14 - - < 14 - - < 14 - - -- --

< 5 5 < 5 < 5 -- --
< 5 10 < 5 < 5 -- --
< 5 14 < 5 < 5 -- --
< 5 7 < 5 < 5 -- --
< 20 - - 30 - - < 20 - - < 20 - - -- --

Verklaring:

A -
T +
I ++

MW +++
MI

-- -
m - mv. ●

●●
●●●

2001+2002

kleiner dan A
groter dan A, kleiner of gelijk aan MW

Toetsing Besluit Bodemkwaliteit (BBK):

achtergrondwaarde
tussenwaarde

kleiner dan A
groter dan A, kleiner of gelijk aan T
groter dan T, kleiner of gelijk aan I
groter dan I

Versie 1.3.210109

interventiewaarde
maximale waarde wonen
maximale waarde industrie

niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

groter dan MW, kleiner of gelijk aan MI
groter dan MI

Fractie C30 - C40
Totaal olie C10 - C40

PCB (som 7)

Tabel 1. Analyseresultaten en toetsing grond

PCB 28
PCB 52

Toetsing Circulaire bodemsanering:

PCB 101
PCB 118
PCB 138

PCB 180
PCB 153

Minerale olie (mg/kgds)

Fractie C12 - C22
Fractie C22 - C30

PAK-totaal (10 van VROM)

Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)

Fractie C10 - C12

Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluoranteen
Indeno(1,2,3-cd)pyreen

Fenantreen
Fluoranteen
Benzo(a)antraceen
Chryseen

Naftaleen
Antraceen

Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)

Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik

Barium

Droge stof (gew.%)
Organische stof (gew.%ds)

Metalen (mg/kgds)

0

0
0

Lutum (gew.%ds)

0
0

0
0

21 (0,00-0,50)
22 (0,00-0,50)
23 (0,00-0,50)

MM03
klei

ondergrond

01 (0,50-1,00)
01 (1,00-1,50)

07 (0,00-0,50)
08 (0,00-0,50)

Mengmonster / boring

bovengrond

04 (0,00-0,50)

MM01
klei

05 (0,00-0,50)

MM02
klei

01 (0,00-0,50)
02 (0,00-0,50)

bovengrond

14 (0,00-0,50)
15 (0,00-0,50)
16 (0,00-0,50)
17 (0,00-0,50)
18 (0,00-0,50)
19 (0,00-0,50)
20 (0,00-0,50)

(opmerking)

Monstersamenstelling

MM04
klei

06 (1,00-1,50)
06 (1,50-2,00)

03 (0,50-1,00)
03 (1,00-1,50)
03 (1,50-2,00)
06 (0,50-1,00)

0

ondergrond

15 (0,50-1,00)
15 (1,00-1,50)
15 (1,50-2,00)
22 (0,50-1,00)
24 (0,50-1,00)
24 (1,00-1,50)
24 (1,50-2,00)

(traject in m - mv.)

0
0

0

0
0

0
0

(leeg)
0
0 0

0
0
0

0
0
013 (0,50-1,00)

13 (1,00-1,50)

09 (0,00-0,50)
10 (0,00-0,50)

12 (0,00-0,50)
11 (0,00-0,50)

vrij toepasbaar n.v.t. n.v.t.

0
0

0
0

Klassenindeling BBK vrij toepasbaar vrij toepasbaar vrij toepasbaar
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Bemonsteringsdatum

85 + 120 + 230 + -- -- --
< 0,80 - < 0,80 - < 4,0 + -- -- --
< 5,0 - < 5,0 - < 25 - -- -- --
< 15 - < 15 - < 75 ++ < 15 - -- --
< 0,05 - < 0,05 - < 0,05 - -- -- --
< 15 - < 15 - < 75 ++ < 15 - -- --
< 3,6 - < 3,6 - < 18 + -- -- --
< 15 - < 15 - < 75 ++ < 15 - -- --
< 60 - < 60 - < 300 + -- -- --

< 0,20 - 0,22 + < 0,20 - -- -- --
< 0,30 - < 0,30 - < 0,30 - -- -- --

2,0 - 2,4 - 1,1 - -- -- --
0,24 0,27 0,15 -- -- --
0,49 0,58 0,40 -- -- --
0,73 + 0,85 + 0,55 + -- -- --

< 0,30 - < 0,30 - < 0,30 - -- -- --
< 0,70 + < 0,30 + < 1,5 + -- -- --

< 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - -- -- --
< 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - -- -- --
< 0,60 - < 0,60 - < 0,60 - -- -- --
< 0,60 - < 0,60 - < 0,60 - -- -- --
< 1,2 < 1,2 < 1,2 -- -- --
< 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - -- -- --
< 0,10 < 0,10 < 0,10 -- -- --
< 0,10 < 0,10 < 0,10 -- -- --
< 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - -- -- --
< 0,25 < 0,25 < 0,25 -- -- --
< 0,25 < 0,25 < 0,25 -- -- --
< 0,25 < 0,25 < 0,25 -- -- --
< 0,75 - < 0,75 - < 0,75 - -- -- --
< 0,60 - < 0,60 - < 0,60 - -- -- --
< 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - -- -- --
< 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - -- -- --
< 0,20 < 0,20 < 0,20 -- -- --
< 0,60 - < 0,60 - < 0,60 - -- -- --
< 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - -- -- --
< 0,10 - < 0,10 - < 0,10 - -- -- --

< 0,20 - < 0,20 - < 0,20 - -- -- --

< 25 < 25 < 25 -- -- --
< 25 < 25 < 25 -- -- --
< 25 < 25 < 25 -- -- --
< 25 < 25 < 25 -- -- --
< 100 - < 100 - < 100 - -- -- --

Verklaring:

S -
T +
I ++

+++
--

m - mv.

06.03.09 06.03.09 17.03.09

Versie 3.3.220109

kleiner dan S (kleiner dan I voor tribroommethaan)
groter dan S, kleiner of gelijk aan T
groter dan T, kleiner of gelijk aan I

1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen (som)

groter dan I

Trichloormethaan (chloroform)
1,1,1-Trichloorethaan

Trichloorethanen (som)

Totaal olie C10 - C40

Trichlooretheen (tri)

streefwaarde
tussenwaarde

Tetrachlooretheen (per)
Tetrachloormethaan (tetra)

Tribroommethaan

Fractie C10 - C12
Minerale olie

interventiewaarde

niet geanalyseerd
meter beneden maaiveld

Tabel 2. Analyseresultaten en toetsing grondwater (concentraties in µg/l)

Monochlooretheen (vinylchloride)
Dichloormethaan

Dichloorethanen (som)

1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan

Gechloreerde koolwaterstoffen

1,1-Dichlooretheen

Fractie C12 - C22
Fractie C22 - C30
Fractie C30 - C40

Cis-1,2-dichlooretheen
Trans-1,2-dichlooretheen
1,2-Dichlooretheen (som)
1,1-Dichloorpropaan

1,1,2-Trichloorethaan

Naftaleen

Tolueen
o-Xyleen
p- en m-Xyleen
Xylenen (som)

15

2001+2002

Benzeen
Ethylbenzeen

Lood
Molybdeen
Nikkel
Zink

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen

Styreen (vinylbenzeen)

01Peilbuis

06.03.09

Filterstelling (m - mv.)

2.400

2,00-3,00
0,75
7,4

1,40
7,1

3.500

1,90-2,90

22

7,0

1,90-2,90
1,00

1,9
1,50
6,8

22

Kobalt

09.500

Koper

0

0,0
0,00

0

0

Metalen

Cadmium

5.400

Barium

0
0,00
0,0

Grondwaterstand (m - mv.)
pH (-)
Geleidbaarheid (µS/cm) 0

Kwik
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: T.09.5502

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, AMSTERDAM, 6 januari 2009
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:5000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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.
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 Foto 1: Gezicht vanuit oostzijde op de onderzoekslocatie. 

 

 
 Foto 2: Gezicht vanuit zuidoostzijde op de onderzoekslocatie. 
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Berekende toetsingswaarden

bodemtype: MM01
organische stof (gew.%ds): 4,4
lutum (gew.%ds): 15

maximale waarde
wonen (MW)

Metalen (mg/kgds)
Arseen 16 38 60 21
Barium 129 376 623 373
Cadmium 0,46 5,2 9,9 0,91
Chroom 44 94 144 50
Kobalt 10 71 131 24
Koper 30 85 141 40
Kwik 0,13 15 31 0,71
Lood 41 237 433 171
Molybdeen 1,5 96 190 88
Nikkel 25 48 71 28
Zink 102 312 523 145

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)
PAK-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 6,8

PCB (som 7) 8,8 224 440 8,8

Minerale olie (mg/kgds)
Totaal olie C10 - C40 84 1.142 2.200 84

Berekende toetsingswaarden

bodemtype: MM02
organische stof (gew.%ds): 3,8
lutum (gew.%ds): 21

maximale waarde
wonen (MW)

Metalen (mg/kgds)
Arseen 17 41 65 23
Barium 165 483 801 479
Cadmium 0,48 5,4 10 0,96
Chroom 51 108 166 57
Kobalt 13 90 166 31
Koper 33 95 158 45
Kwik 0,14 17 33 0,76
Lood 44 255 466 185
Molybdeen 1,5 96 190 88
Nikkel 31 60 89 35
Zink 119 365 610 170

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)
PAK-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 6,8

PCB (som 7) 7,6 194 380 7,6

Minerale olie (mg/kgds)
Totaal olie C10 - C40 72 986 1.900 72

Versie 1.3.210109 2001+2002

60

144

65

166

4,1
433
190
71

523

40

Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)

Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)

801
3,4

220

achtergrondwaarde (A) tussenwaarde (T) interventiewaarde (I)

achtergrondwaarde (A) tussenwaarde (T) interventiewaarde (I)

parameter

parameter

industrie (MI)

623
3,3

131
141

maximale waarde

220

maximale waarde
industrie (MI)

166
158
4,4
466
190
89

610

190

190

40
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Berekende toetsingswaarden

bodemtype: MM03
organische stof (gew.%ds): 2,9
lutum (gew.%ds): 12

maximale waarde
wonen (MW)

Metalen (mg/kgds)
Arseen 14 35 55 20
Barium 110 322 534 319
Cadmium 0,42 4,7 9,0 0,83
Chroom 41 87 133 46
Kobalt 8,9 61 113 21
Koper 27 76 126 36
Kwik 0,12 15 29 0,68
Lood 38 221 405 160
Molybdeen 1,5 96 190 88
Nikkel 22 42 63 25
Zink 90 278 465 129

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)
PAK-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 6,8

PCB (som 7) 5,8 148 290 5,8

Minerale olie (mg/kgds)
Totaal olie C10 - C40 55 753 1.450 55

Berekende toetsingswaarden

bodemtype: MM04
organische stof (gew.%ds): 2,5
lutum (gew.%ds): 11

maximale waarde
wonen (MW)

Metalen (mg/kgds)
Arseen 14 34 53 19
Barium 104 304 505 302
Cadmium 0,40 4,6 8,8 0,81
Chroom 40 85 130 45
Kobalt 8,5 58 107 20
Koper 26 74 122 35
Kwik 0,12 14 29 0,66
Lood 37 217 396 157
Molybdeen 1,5 96 190 88
Nikkel 21 41 60 23
Zink 87 266 446 124

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) (mg/kgds)
PAK-totaal (10 van VROM) 1,5 21 40 6,8

PCB (som 7) 5,0 128 250 5,0

Minerale olie (mg/kgds)
Totaal olie C10 - C40 48 649 1.250 48

Versie 1.3.210109 2001+2002

55

133

53

130

126
3,9
405
190
63

465

Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)

Polychloorbifenylen (PCB) (µg/kgds)

parameter achtergrondwaarde (A) tussenwaarde (T) interventiewaarde (I)

534
3,0

113

industrie (MI)
maximale waarde

40

145

145

parameter achtergrondwaarde (A) tussenwaarde (T) interventiewaarde (I)
maximale waarde

industrie (MI)

505
2,9

107
122
3,8
396
190
60

446

40

125

125
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Samenvatting 

Aanleiding en doel onderzoek 
De PC Hooftgroep is voornemens aan de Hoofdweg te Nieuw-Vennep een crematorium te 

bouwen. Ook worden nieuwe sloten gegraven. Bij de werkzaamheden kunnen mogelijk 

archeologische waarden worden aangetast. Daarom dient er, als eerste stap in de 

archeologische monumentenzorg (AMZ) cyclus, een archeologisch bureauonderzoek te 

worden uitgevoerd. Het doel van dit archeologisch bureauonderzoek is vast te stellen of 

door de voorgenomen graafactiviteiten archeologische waarden aangetast kunnen worden. 

Hiertoe wordt een verwachtingsmodel opgesteld aangaande de aard en omvang van 

mogelijk aanwezige archeologische waarden in het onderzoeksgebied. Het 

verwachtingsmodel en de aanbevelingen zijn richtinggevend voor een eventueel 

vervolgonderzoek. 

 

Resultaten 
Het plangebied ligt in de Haarlemmermeerpolder. In het neolithicum heeft hier mogelijk 

bewoning plaatsgevonden op de oeverwallen van kreken. Hier zijn echter geen bewijzen 

van aangetroffen. Na het Neolithicum werd het gebied waarschijnlijk te nat voor bewoning. 

Vanaf de 13e eeuw was het gebied tot de inpoldering in 1852 een meer. Daarom worden er 

weinig archeologische sporen verwacht.  

 

Aanbevelingen 
De verwachting voor archeologische waarden is zeer laag. De aanbeveling is dan ook om 

het plangebied vrij te geven wat betreft archeologische waarden.  

 

Het is niet uitgesloten dat bij de werkzaamheden toch sporen en / of vondsten worden 

aangetroffen, zogenaamde toevalsvondsten.  

De uitvoerder van de werkzaamheden dient op de hoogte worden te gebracht van de plicht 

om toevalsvondsten bij de uitvoering van grondwerk te melden bij het bevoegd gezag, zoals 

aangegeven in de Monumentenwet 1988, artikel 53, lid 1. 

 

De implementatie van deze aanbeveling is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd 

gezag, de gemeente Haarlemmermeer. 
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HOOFDSTUK1 Inleiding  

1.1 AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK 

De PC Hooftgroep is voornemens aan de Hoofdweg te Nieuw-Vennep een crematorium te 

bouwen. Ook worden nieuwe sloten en waterpartijen gegraven. Bij de werkzaamheden 

kunnen mogelijk archeologische waarden worden aangetast. Het beleid van de gemeente 

Haarlemmermeer is dat er bij ingrepen groter dan 10.000 m2 archeologisch onderzoek dient 

plaats te vinden. Daarom dient er, als eerste stap in de archeologische monumentenzorg 

(AMZ) cyclus, een archeologisch bureauonderzoek te worden uitgevoerd. Het doel van dit 

archeologisch bureauonderzoek is vast te stellen of door de voorgenomen graafactiviteiten 

archeologische waarden aangetast kunnen worden. Hiertoe wordt een verwachtingsmodel 

opgesteld aangaande de aard en omvang van mogelijk aanwezige archeologische waarden 

in het onderzoeksgebied. Het verwachtingsmodel en de aanbevelingen zijn richtinggevend 

voor een eventueel vervolgonderzoek. 

 

1.2 ONDERZOEKSLOCATIE 

1.2.1 AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 

Het plangebied betreft een perceel aan de Hoofdweg 1128 te Nieuw-Vennep, in de gemeente 

Haarlemmermeer (Noord-Holland). Het perceel ligt ten zuiden van de Hoofdvaart. 
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Het plangebied ligt op een perceel van ongeveer 180 bij 260 meter. Bodemingrepen zijn 

alleen gepland in het noordwestelijke deel van dit perceel. Dit is het plangebied, met een 

oppervlakte van ongeveer 180 bij 100 meter. 

Het onderzoeksgebied is gedefinieerd als het plangebied plus een zone van 1000 meter daar 

om heen. 

 
Objectgegevens onderzoek  

CIS-code (ARCHIS II) 41438 

Naam onderzoek BO Crematorium Hoofdweg Nieuw-Vennep 

Toponiem Hoofdweg 

Plaats Nieuw-Vennep 

Gemeente (provincie) Haarlemmermeer (Noord-Holland) 

Huidig gebruik  Akker 

Opdrachtgever PC Hooftgroep 

Oppervlakte plangebied ± 1,8 ha 

Uitvoerder  ARCADIS Nederland B.V. (vestiging 

Hoofddorp) 

Projectleider D.J. van der Sar 

Kaartblad 25 C 

Coördinaten (RD): 

 Noordwest 

 Noordoost 

 Zuidwest 

 Zuidoost 

 

104807, 476800 

105009, 476617 

104669, 476649 

104874, 476463 

Arcadis projectnummer B01056.000142.0200 

Uitvoeringsperiode onderzoek Juni 2010 

 

1.2.2 HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIG GEBRUIK 

Op dit moment is het terrein in gebruik als akkerland. Er een crematorium (gebouw) 

gepland in het noordwestelijk deel van het plangebied. De aanleg van waterpartijen en het 

planten van begroeiing maken onderdeel uit van de geplande werkzaamheden. 

 

Afbeelding 1.1 

Locatie plangebied (rood). 

Tabel 1.1 

Objectgegevens onderzoek. 
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1.3 ONDERZOEKSMETHODIEK BUREAUONDERZOEK 

In het kader van het bureauonderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd. De belangrijkste 

categorieën zijn historische, geologische, geomorfologische en bodemkundige bronnen, in 

combinatie met archeologische waarderingskaarten, zoals de Cultuurhistorische 

waardenkaart van de provincie Noord-Holland (CHW Noord-Holland), de Indicatieve 

Kaart van Archeologische Waarden (IKAW), alsmede (digitale) databestanden zoals de 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK) en het ARCHeologisch Informatie Systeem II 

(Archis II).  

 

De landsdekkende Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW 3de generatie, 

Amersfoort) geeft de kans op de aanwezigheid van archeologische waarden in een gebied 

weer. Er zijn drie waarden onderscheiden: laag, middelhoog en hoog. In het betreffende 

deel van Nederland wordt deze waardering voornamelijk gebaseerd op de geologie van het 

gebied. Vier kanttekeningen dienen bij de IKAW gemaakt te worden: ten eerste is de IKAW 

gebaseerd op een bodemkartering bestaande uit één boring per hectare. De schaal is grof 

(1:50.000) gezet en dus tamelijk globaal. De IKAW is bewust op deze schaal gezet om geen 

schijnnauwkeurigheid te creëren. Ten tweede geeft de IKAW alleen een waardering waar 

bodemkundig gekarteerd is. In de bebouwde kom is veelal niet gekarteerd; derhalve is hier 

geen waardering. Ten derde is de IKAW voornamelijk gebaseerd op de verwachte 

aanwezigheid van nederzettingen. Grafvelden, offerplaatsen en dergelijke blijven op de 

IKAW vrijwel buiten beschouwing. Ten vierde zegt de IKAW alleen iets over de kans op het 

aantreffen van archeologische waarden en niets over de zeldzaamheid of verwachte 

conservatie van deze waarden. 

 

ARCHIS II is beschikbaar gesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

(Amersfoort). Archis II is het centrale databestand dat in Nederland de meest complete 

voorhanden zijnde databaseinzake archeologische vondsten (waarnemingen) en 

monumenten is. Met een waarneming kunnen één of meer vondsten aangeduid worden.  

 

Via de website van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl/viewer) zijn 

hoogteliggingen van het onderzoeksgebied bestudeerd. De hoogteliggingen kunnen een 

goed beeld geven van de geomorfologie en van regelmatige door de mens aangelegde 

Afbeelding 1.2 

Tekening van de toekomstige 

situatie. 
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structuren, zoals oude percelering, grafheuvels, schansen, landweer, wegen en beken. De 

geomorfologie van de bodem kan aanwijzingen opleveren omtrent mogelijke locaties van 

eventuele nederzettingen. Bijvoorbeeld op hogere plaatsen in het landschap in de buurt van 

oude beken et cetera. Het bodemreliëf is in mindere mate van belang voor de locatiekeuze 

van bijvoorbeeld productiecentra of grafvelden. 

Historische kaarten zijn bestudeerd om mogelijk historische bebouwingssporen te kunnen 

localiseren. 

 

Het integraal gebruik van de diverse bronnen geeft een indicatie van de archeologische 

verwachtingswaarden in het onderzoeksgebied. 

In de volgende hoofdstukken wordt gerefereerd aan archeologische perioden, die in tabel 

1.2 zijn benoemd. 
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Periode Begin Eind 

Nieuwe Tijd  1500  heden 

late Middeleeuwen  1250  1500 

Volle Middeleeuwen  1050  1250 

vroege Middeleeuwen  450  1050 

laat Romeinse Tijd  270  450 

midden Romeinse Tijd  70  270 

vroeg Romeinse Tijd  12 v. Chr.  70 

late IJzertijd  250 v. Chr.  12  v. Chr. 

Midden IJzertijd  500 v. Chr.  250 v. Chr. 

Vroege IIzertijd  800 v. Chr.  500 v. Chr. 

Bronstijd  2.000 v. Chr.  800 v. Chr. 

Laat Neolithicum   2.850 v. Chr.  2.000 v. Chr. 

Midden Neolithicum  4.200 v. Chr.  2.850 v. Chr. 

Vroeg Neolithicum  5.300 v. Chr. 4.200 v. Chr. 

Mesolithicum   8.800 v. Chr.  5.300 v. Chr. 

Paleolithicum laat  35.000 v. Chr.  8.800 v. Chr. 

Paleolithicum midden 300.000  v. Chr. 35.000  v. Chr. 

   

 

1.4 LEESWIJZER 

Hoofdstuk 2 beschrijft de geologie en bodem van het onderzoeksgebied. In hoofdstuk 3 

wordt kort de historie van het onderzoeksgebied besproken, en worden de bekende 

archeologische gegevens weergegeven.  

Hoofdstuk 4 bevat het verwachtingsmodel en aanbevelingen voor eventueel 

vervolgonderzoek. 

Tabel 1.2 

Tabel met de archeologische 

periodes. Bron: Archeologisch 

Basis Register. 
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HOOFDSTUK2 Geologie en bodem 

2.1 ALGEMEEN 

De Haarlemmermeerpolder is met een oppervlakte van ca. 18.000 ha. de grootste 

droogmakerij in Nederland. De polder ontstond door de drooglegging van het 

Haarlemmermeer tussen 1848 en 1852. Het huidige maaiveld ligt tussen de 4,0 en 4,5 m -

NAP. De polder wordt omgeven door de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. 

De op dit systeem aangesloten gemalen, één op elk uiteinde van de Hoofdvaart, zorgen voor 

de afvoer van overtollig water. Het plangebied ligt aan de Hoofdvaart. De Hoofdvaart is een 

kanaal dat van het zuidwesten naar het noordoosten door de polder loopt. De verkaveling 

richt zich op deze Hoofdvaart. De rechte en strakke verkaveling wordt doorsneden door 

wegen en tochten. Aan de randen van de polder zijn op enkele plaatsen stukken oud land 

mee ingepolderd. Hier is een afwijkende verkaveling waar te nemen. De 

Haarlemmermeerpolder is overwegend een landbouwgebied. Om deze reden moet binnen 

het onderzoeksgebied rekening worden gehouden met eerdere verstoring van eventuele 

archeologische waarden door landbouwwerkzaamheden, in het bijzonder diepploegen.1 

 

2.2 GEOLOGISCHE OPBOUW 

De pleistocene (dekzand)ondergrond is het diepste niveau waarop in theorie sporen van 

bewoning verwacht kunnen worden. Dit niveau ligt in de Haarlemmermeer op een diepte 

van 12 tot 15 m -Mv en is daarom niet relevant voor dit onderzoek, aangezien er niet zo diep 

verstoord zal gaan worden. 

 

Het dekzand is overdekt met een dikke laag wad- en kwelderafzettingen die nu de bodem 

van de polder vormen.2 De wad-en kwelderafzettingen zijn door de zogenaamde 

transgressies achter de strandwallen van de Hollandse kust afgezet, vanaf circa 7000 v.Chr. 

Een transgressie is een periode van toenemende mariene invloed, in het bijzonder als gevolg 

van een snellere stijging van de zeespiegel. Door het zeegat van Hoofddorp stond de 

Haarlemmermeer tot circa 3800 v.Chr. in directe verbinding met de zee. Na de sluiting van 

het zeegat van Hoofddorp vormde zich op de kwelderafzettingen een aanzienlijk 

veen(mos)pakket, dat plaatselijk een dikte van meer dan vier meter bereikte. Door dit 

veengebied liepen enkele veenstromen. Slechts een aantal kleine plekken bleef open water: 

het Spieringmeer in het noorden, het Haarlemmermeer in het midden en het Leidse meer in 

het zuiden. Door voortdurende oeverafslag verbonden deze meren zich met elkaar en 

ontstond één groot meer rond 1740. Het verslagen veen werd door het Spaarne en het IJ 

afgevoerd. Aangenomen wordt dat de klei of het zand van de diepere ondergrond tijdens 

                                                                 
1 Schute, 1998. 
2 Naar: Asmussen 1995, Schute 1998, Soonius en Bekius 2006. 
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het wegslaan van het veen slechts op kleine schaal is geërodeerd. Het wateroppervlak was 

in 1848 bijna twee keer zo groot als in 1250. De polder werd in de eerste plaats drooggelegd 

om verdere uitbreiding van het meer tegen te gaan en te voorkomen dat het meer met de 

plassen in het oosten zou uitgroeien tot één grote watervlakte. Het meer werd dan ook 

“Waterwolf”genoemd, vanwege de snelle uitbreiding. 

 

De bodemopbouw van de Haarlemmermeerpolder wordt gedomineerd door de 'zoute' 

getijde-afzettingen, die vrijwel direct onder het maaiveld liggen. Dit zijn afzettingen van de 

Formatie van Naaldwijk. Deze afzettingen zijn in een rustig milieu ontwikkeld als 

wadsedimenten (7000 – 3800 v.Chr.). Op enkele plaatsen is het land hoger opgeslibd en 

ontstonden kwelders die alleen bij hoge vloed overstroomden. De kwelderafzettingen 

kenmerken zich door kalkarme, zware, goed gerijpte klei en het ontbreken van een 

uitgebreid krekenstelsel.  

Latere, diepere (3000-2000 v.Chr) transgressiefasen hebben wijdvertakte krekenstelsels met 

oeverwallen in het kweldergebied achtergelaten.3 De oeverwallen bestaan uit sterk zandig 

materiaal, evenals de kwelderkreekruggen (de ruggen die ontstaan na verlanding van de 

kreken). 

Met name deze zandige afzettingen zijn vanuit archeologisch opzicht interessant. In het 

onderzoeksgebied liggen deze afzettingen direct of vrijwel direct aan de oppervlakte.4  

De oeverwallen en kreekruggen kunnen in het Laat Neolithicum (2850-2000 voor Chr.) zeer 

aantrekkelijk geweest zijn voor bewoning. Vóór deze tijd waren de oeverwallen nog niet 

gevormd en in latere perioden raakten ze langzaam met een veenmoeras overdekt. De 

oeverwallen zijn op luchtfoto's van de Haarlemmermeerpolder in de akkers als lichter 

gekleurde banen waar te nemen, vanwege de doorgaans meer zandige samenstelling van de 

wallen. De verschillen in waterhuishouding van de ondergrond weerspiegelen zich in de 

groeicondities van de gewassen. Op luchtfoto's zijn deze verschillen goed zichtbaar. Er loopt 

waarschijnlijk een oeverwal net door het plangebied (afbeelding 2.3 en 2.4). Ook op het 

AHN (actueel hoogtebestand Nederland) zijn de oeverwallen herkenbaar. Eerder onderzoek 

op de oeverwallen (bijvoorbeeld bij de 5e baan van Schiphol) heeft geen bewoningssporen 

aangetoond.5 Deze worden dan ook niet verwacht in het plangebied. 

 

                                                                 
3 Schute 1998. 
4 Bij booronderzoek naar de 5e baan bij Schiphol lagen ze binnen 60 centimeter –mv. 
5 Soonius en Bekius 2007. 
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Afbeelding 2.3 

Luchtfoto met het plangebied 

(wit). Het kreeksysteem loopt 

Noord – Zuid. 

 

(Bron: © Google Earth, 2010.)  

Afbeelding 2.4 

Luchtfoto met het plangebied 

(wit). Het kreeksysteem loopt 

Noord – Zuid. Voor de 

duidelijkheid is het 

kreeksysteem met blauw 

aangegeven. 

 

(Bron: © Google Earth, 2010.)  
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2.3 BODEM 

In het onderzoeksgebied bevinden zich zeekleigronden. Het gaat dan vooral om kalkarme 

poldervaaggronden, Mn85C.6 Vaaggronden zijn gronden waarin nog geen goed 

ontwikkelde bodem waar te nemen valt. In bijlage 3 is een uitsnede van de bodemkaart 

opgenomen. 

                                                                 
6 Bodemkaart (alterra), geraadpleegd in Archis II. 

Afbeelding 2.5 

Uitsnede uit het AHN. Het 

plangebied is omcirkeld.  

De donkerblauwe delen zijn 

lager. Het plangebied wordt 

doorsneden door een kreek. 

 

© AHN.NL 
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HOOFDSTUK3 Archeologische en 
historische gegevens 

3.1 BEKENDE ARCHEOLOGISCHE WAARDEN IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

3.1.1 ARCHIS II 

Het archeologisch informatiesysteem ARCHIS II is geraadpleegd voor gegevens over 

bekende archeologische waarden. Binnen het onderzoeksgebied zijn geen waarnemingen en 

vondstmeldingen geregistreerd. De dichtsbijzijndste waarneming (nummer 127279) ligt 

ongeveer 2,5 kilometer van het plangebied. Het betreft enkele stukken middeleeuws 

aardewerk, die volgens de vinders niet in situ aangetroffen zijn.  

Dat er weinig waarnemingen bekend zijn uit de Haarlemmermeerpolder is logisch, 

aangezien het gebied meer dan 600 jaar een meer is geweest. 

 

3.1.2 ARCHEOLOGISCHE TERREINEN EN MONUMENTEN 

Er zijn geen archeologische terreinen of archeologische monumenten bekend binnen het 

plan- en onderzoeksgebied. 

 

3.1.3 INDICATIEVE KAART ARCHEOLOGISCHE WAARDEN (IKAW) 

Op de IKAW (zie bijlage 5) heeft het plan- en onderzoeksgebied een zeer lage trefkans op 

archeologische waarden. Hetzelfde geldt voor de Cultuurhistorische waarden kaart van de 

provincie Noord-Holland. 

 

3.1.4 EERDER ONDERZOEK IN HET ONDERZOEKSGEBIED 

Er is één archeologisch onderzoek uitgevoerd in het onderzoeksgebied. Het gaat hierbij om 

het onderzoek in het kader van de hogesnelheidslijn (HSL). Dit onderzoek is volgens de 

bodemkaart qua bodemgesteldheid gelijk aan het huidige onderzoek. Dit onderzoek heeft 

geen archeologische waarden in het huidige onderzoeksgebied aangetoond.7 

 

3.2 HISTORIE VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 

In de Middeleeuwen, rond de 13e eeuw, kende het gebied tussen de steden Amsterdam, 

Haarlem en Leiden ten minste drie veenmeren, te weten: de Spieringmeer in het noorden, 

de (oude) Haarlemmermeer in het midden en de Leidsemeer in het zuiden. Door vervening 

                                                                 
7 Kranendonk, Kroft, Lanzing en Meijlink 2006. 
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(met name door Haarlemmers) ten behoeve van de brandstofvoorziening van de groeiende 

steden en hun bedrijvigheid en als gevolg van golfafslag door slechte of ontbrekende 

bedijking verdween in de loop der jaren vooral aan de noordelijke en oostelijke oevers 

steeds meer land. Daardoor vormde het Haarlemmermeer een steeds grotere bedreiging. In 

het midden van de 19e eeuw dreigde er een verbinding te komen tussen het 

Haarlemmermeer en het IJ. Het Rijk greep in en organiseerde de drooglegging van het meer. 

Aan de rand van het meer werden een ringvaart en dijk aangelegd. Op de dijk werden drie 

stoomgemalen gebouwd, die genoemd zijn naar beroemde waterbouwkundigen: 

Leeghwater, Cruquius en Lijnden. Het droogmalen van het meer duurde van 1848 tot 1852, 

waarna de nieuwe Haarlemmermeerpolder kon worden ingericht. De invoering van de 

stoombemaling en de drooglegging van het Haarlemmermeer maakten in de omgeving van 

Amsterdam ook de drooglegging van kleinere plassen en verveningen mogelijk.8 

 

 
 

Na de inpoldering is het plangebied altijd in gebruik geweest als akker. Het staat zo ook op 

de historische kaart uit 1900 (Bonneblad, geraadpleegd in Archis II) aangegeven. 

                                                                 
8  Bekius, Dosker en Molenaar 2004. 

Afbeelding 3.6 

Het Haarlemmermeer voor de 

inpoldering.Bron: 

Cruquiusmuseum. 
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HOOFDSTUK4 Verwachtingsmodel en 
aanbevelingen 

4.1 VERWACHTINGSMODEL 

Op basis van bekende archeologische gegevens, bodemgegevens en historisch 

kaartmateriaal is een verwachtingsmodel opgesteld. De vroegste bewoning in het 

onderzoeksgebied heeft mogelijk plaats gevonden tijdens het Neolithicum op de 

oeverwallen. Er loopt waarschijnlijk een oeverwal door het plangebied, deze is namelijk 

zichtbaar op luchtfoto’s (afbeelding 2.3 en 2.4). Deze wordt niet dieper dan een meter onder 

maaiveld verwacht. Eerder onderzoek naar soortgelijke oeverwallen in de 

Haarlemmermeerpolder heeft echter geen sporen van bewoning uit deze periode 

aangetoond. Na het Neolithicum zal het gebied te nat zijn geweest voor bewoning. In de 

Late Middeleeuwen is het gebied mogelijk wel weer tijdelijk bewoonbaar, als gevolg van 

bedijkingen. Er zijn enkele 11e – 13e eeuwse scherven aangetroffen in de 

Haarlemmermeerpolder. Deze scherven wezen niet op de aanwezigheid van een vindplaats 

die nog in situ is. De verwachting voor intacte middeleeuwse vindplaatsen is zeer laag. Na 

de 13e eeuw was het gebied een groot meer en was er geen sprake van bewoning. Het is in 

theorie mogelijk dat er resten van gezonken schepen aanwezig zijn in het onderzoeksgebied, 

maar de kans hierop is echter laag. Dit is enerzijds puur omdat de kans dat er precies in het 

onderzoeksgebied een schip gezonken vrij klein is, en anderzijds omdat de 

conserveringsomstandigheden niet ideaal zijn.  

Het bovenstaande, in combinatie met het diepploegen dat op grote schaal plaats vindt in de 

Haarlemmermeerpolder, leidt tot de zeer lage verwachting voor het plangebied.  

 

4.2 AANBEVELINGEN 

De verwachting voor archeologische waarden is zeer laag. De aanbeveling is dan ook om 

het plangebied vrij te geven.  

 

Het is niet uitgesloten dat bij de werkzaamheden toch sporen en / of vondsten worden 

aangetroffen, zogenaamde toevalsvondsten.  

De uitvoerder van de werkzaamheden dient op de hoogte worden te gebracht van de plicht 

om toevalsvondsten bij de uitvoering van grondwerk te melden bij het bevoegd gezag, zoals 

aangegeven in de Monumentenwet 1988, artikel 53, lid 1. 

 

De implementatie van deze aanbeveling is afhankelijk van het oordeel van het bevoegd 

gezag, de gemeente Haarlemmermeer. 
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BIJLAGE 2 Verklarende woordenlijst en afkortingen 

Verklarende woordenlijst 
 

Archeologische laag Een met het ongewapende oog waarneembare 

lithostratigrafische eenheid die zich onderscheidt van de lagen 

eronder en erboven door de aanwezigheid van (een 

microfractie van) artefacten en mogelijk antropogene objecten. 

  

Archeologische indicator 

 

Iets wat een indicatie kan zijn voor de aanwezigheid van 

archeologische waarden; zoals houtskool, een leeflaag, 

aardewerkfragmenten etc. 

 

Artefact 

 

Een door mensen gemaakt of gebruikt voorwerp 

Dekzand Een periglaciale eolische zandlaag die over een groter 

oppervlak als een dek over oudere formaties ligt. Dergelijke 

lagen stammen uit glaciale perioden waarin de grond niet door 

planten werd vastgehouden en de wind vrij spel had. 

Duin In duinvaaggrond. Het overgrote deel van de duinen, zowel in 

het binnenland als aan de kust, bestaat uit gronden, die met 

deze naam worden aangeduid. 

 

Erosie 

 

Proces waarbij het oppervlak wordt aangetast en los materiaal  

wordt afgevoerd door water, wind of ijs. 

 

Eutroof veen 

 

Voedselrijk veen 

Fluviatiele afzetting 

 

Afzetting van een sediment door water. 

Genese 

 

Wording, ontstaan 

Geogenese De vorming van het landschap; de leer van het ontstaan van 

grondeigenschappen. 

 

Geomorfologie 

 

Verklarende beschrijving van de vormen van het 

aardoppervlak in verband met de wijze van hun ontstaan. 

 

Glaciaal 

 

Relatief koude periode met uitbreiding van de ijskappen 

(ijstijd). 

 

Grondwatertrap Waterhuishoudkundige eenheid die een indruk geven van de 

ontwateringstoestand (de mate van ‘drooglegging’) van een 

bodem. De indeling verloopt van zeer nat (Trap I, grondwater 

< 50 cm onder maaiveld) naar zeer droog (Trap VII, 
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grondwater > 80 cm in de zomer). 

 

Holoceen Meest recente geologische tijdvak van ongeveer 8.800 v. Chr. 

tot heden. 

 

In situ 

 

Exact op de plaats gelegen waar het werd gedeponeerd, 

verloren of weggegooid. 

 

Inversie 

 

Omkering van het normale reliëf: hoog gelegen gebied is lager 

komen te liggen dan omliggend hoog gelegen gebied en 

andersom. Meestal veroorzaakt door bodemdaling van veen of 

klei. 

 

Inversierug 

(getij-inversierug) 

Stroomrug van een rivier of kreek (zand en kleibasis) die als 

gevolg van een geringere daling dan het omliggende gebied 

(veen en kleigebied) hoger is komen te liggen dan dit 

omliggende gebied. 

 

Kwelder 

 

Alleen bij hoge vloed overstroomd buitendijks gebied. 

Leem 

 

Mengsel van klei, silt en zand met relatief veel deeltjes met een 

grootte van 0,002 mm tot 0,063 mm. 

 

Lutum Gronddeeltjes met een doorsnede van minder dan 0,002 mm. 

Hoe meer lutum in de grond hoe kleiiger deze is. 

 

Meander 

 

Lusvormige rivierbocht. 

Mesolithicum 

 

Midden Steentijd (8.800 v.Chr. – 5.300/4.900 v.Chr.) 

Meerveengrond Behalve op open water kan ‘meer’ ook betrekking hebben op 

min of meer verlande plassen. De meerveengronden komen in 

die situatie veel voor. 

Mesotroof veen 

 

Matig voedselhoudend veen 

Neolithicum 

 

Nieuwe of Jonge Steentijd (5.300/4.900 v.Chr. – 2.000 v.Chr.) 

Oeverwal 

 

Op de oever van een rivier, beek of andere stroom afgezet 

sedimentatiepakket. Ontstaan door sedimentatie van fijner 

wordend materiaal; eerst zand later klei (fining upwards). 

 

Oligotroof veen 

 

Voedselarm veen 

Paleolithicum 

 

Oude Steentijd (tot 8.800 v.Chr.) 

Pedogenetisch �Bodemvormend’. 

 

Pleistoceen 

 

Geologisch tijdvak van circa 2,3 miljoen jaar geleden tot het 

begin van het Holoceen (circa 8.800 v. Chr.). Het Pleistoceen 
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wordt gekenmerkt door de vier bekende ijstijden. 

 

Poldervaagronden In verreweg de meeste polders komen deze gronden voor, die 

tot deze legenda-eenheid behoren. 

 

Pollen 

 

Stuifmeel en sporen van planten. 

Prehistorie 

 

Het deel van het menselijke verleden waarvan geen geschreven 

bronnen bewaard zijn gebleven. 

 

Rauwvaaggronden Weinig veranderde (weinig veraard) grond. 

 

Regressie(fase) 

 

Daling van de zeespiegel (periode waarin de zee zich 

terugtrekt en de zeespiegel daalt.) 

 

Saalien De voorlaatste ijstijd van circa 250.000 – 130.000 jaar v. Chr. 

 

Sediment Geologische afzetting. 

 

Silt 

 

Gronddeeltjes met een doorsnede van 0,002 mm tot 0,063 mm.  

 

Slik 

 

Droogvallende plaat in een getijdenwater 

Steentijd 

 

Archeologische periode die wordt gekenmerkt door het 

gebruik van stenen werktuigen 

 

Strandwal 

 

Een uit zand bestaande door de zee opgeworpen wal.  

Terp 

 

Een door mensen aangelegde verhoging die voor de aanleg 

van dijken moest zorgen dat men beschermd werd tegen 

wateroverlast. Ook wel wierde (Groningen) genaamd. 

 

Transgressie(fase) 

 

Stijging van de zeespiegel (periode waarin de zeespiegel stijgt). 

Vaaggrond 

 

Bodemtype met een onduidelijke, vage bodemvorming. 

 

Vlakvaaggronden Ontleend aan vlak (flake, vlake, vlaak): zandplaat. Het zijn laag 

gelegen zandgronden (zeezanden of stuifzanden) zonder 

donkere bovengrond. 

 

Zavel 

 

Mengsel van zand en klei. Zware zavel heeft een groter 

percentage klei dan lichte zavel. 

De term zavel wordt in de bodemkunde niet meer gebruikt. 

 

 

 

 

Afkortingen 
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AHN 

 

Actuele Hoogtebestand Nederland. Het AHN is een digitaal 

bestand met de hoogtematen van het maaiveld van geheel 

Nederland. De hoogtes, met een nauwkeurigheid van circa 5 

cm, zijn verkregen door metingen vanuit vliegtuigen met 

behulp van een laserstraal (laser-altrimetrie). 

 

AMK(-terrein) 

 

Archeologische Monumenten Kaart. Een gedigitaliseerd 

bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische 

terreinen/door de RCE erkende archeologisch monumenten in 

Archis II. Deze terreinen zijn gewaardeerd als terrein van zeer 

hoge en hoge archeologische waarde en archeologische 

waarde.  

 

Archis II ARCHeologisch Informatie Systeem II, het landelijke digitale 

databestand voor archeologie van de RCE. Hierin zijn de AMK 

terreinen, archeologische waarnemingen en vondstmeldingen 

opgenomen. 

 

BP 

 

Before Present, voor 1950. 

IKAW Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. De landelijke 

verwachtingskaart voor archeologie geeft een trefkans op 

archeologische waarden: zeer lage, laag, middelhoog en hoog. 

Deze waardering is gebaseerd op o.a. bodemtypen, relatieve 

hoogtes en archeologische vindplaatsen. 

 

KNA 

 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Regels betreffende 

de processen binnen archeologisch onderzoek. Opgesteld door 

het CCvD. 

 

NAP Normaal Amsterdams Peil 

 

RAAP 

 

Regionaal Archeologisch Archiverings Project 

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Tot 11 mei 2009 de 

RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten). 
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BIJLAGE 3 Bodemkaart 
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BIJLAGE 4 Geomorfologische kaart 
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BIJLAGE 5 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden 
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BIJLAGE 6 Uitsnede Bonneblad 1900 

Plangebied in rood. 
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HOOFDSTUK1 Inleiding

1.1 AANLEIDING EN DOEL

Aan de Hoofdstraat ten noorden van de Noordelijke Randweg in Nieuw Vennep, provincie 

Noord Holland, wordt een crematorium gerealiseerd. Er zijn plannen voor een vierkant 

gebouw van globaal 54 x 54 m in de noordoostelijke helft van het perceel met daaromheen 

verhard oppervlak (Afbeelding 1.1). 

Het plangebied (ongeveer 2 ha) wordt globaal afgebakend door de Hoofdweg in het 

noordwesten en sloten in het zuidwesten en noordoosten. Het plangebied loopt 110 meter 

door richting het zuidoosten vanaf de Hoofdweg (zie Afbeelding 1.1). Het betreffende 

perceel is op dit moment in gebruik voor akkerbouw. Het is gesitueerd in de 

Haarlemmermeerpolder. De Haarlemmermeer is in 1852 ingepolderd en biedt nu ruimte 

aan 140.000 inwoners en diverse vormen van intensieve landbouw. Het plangebied ligt in 

het kilometerhok 104-476.

 

Elke ruimtelijke ingreep vraagt een zorgvuldige ruimtelijke afweging waarbij onder andere 

de natuurwaarden een belangrijke rol spelen. De P.C. Hooftgroep heeft ARCADIS gevraagd 

om deze afweging te maken en wel in de vorm van een toetsing aan de vigerende 

natuurwetgeving (Quick scan Flora- en faunawet).

Er wordt niet getoetst aan de vigerende gebiedsbeschermende wet- en regelgeving 

(Natuurbeschermingswet en Ecologische Hoofdstructuur [EHS]). De locatie ligt niet in de 

buurt (> 2 km afstand) van beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, EHS 

kerngebieden en verbindingszones). Gezien de aard van de ingreep kunnen effecten op

beschermde natuurgebieden op voorhand worden uitgesloten. Toetsing aan deze kaders is 

daarom niet noodzakelijk. 

Afbeelding 1.1

Globale ligging van het 

plangebied (links; rood 

omrand) en een schets van de 

plannen (rechts)

Bron ondergrond: Google 

Earth
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1.2 WERKWIJZE

Het onderzoek bestaat uit een veldbezoek en uit literatuurstudie. Het veldbezoek vond

plaats op woensdag 28 oktober 2009 in de vorm van een habitatgeschiktheidsbeoordeling. 

Het weer op dat moment was vrij zonnig, weinig wind en 10 graden. 

Een habitatgeschiktheidsbeoordeling is een veldonderzoek waarbij op grond van fysieke 

kenmerken van het terrein een indicatie verkregen wordt van het voorkomen van 

beschermde planten- en diersoorten. Het bezoek is uitgevoerd door een ter zake kundige 

ecoloog van ARCADIS (J.N. Ohm MSc.). Het veldonderzoek vormt samen met de vrij 

beschikbare gegevens uit de literatuur en van diverse websites de basis van de Quick scan. 
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HOOFDSTUK2Wettelijk kader: Flora-
en faunawet

2.1 ALGEMEEN

De juridische bescherming van de Nederlandse natuur is in hoofdlijn geregeld via twee 

sporen. De soortenbescherming, welke landelijk is geregeld onder de Flora- en faunawet en 

de gebiedbescherming waarbinnen de Natuurbeschermingswet 1998 een belangrijk kader is. 

Zoals al eerder vermeld is toetsing aan de wettelijke kaders van gebiedsbescherming niet 

noodzakelijk. In onderstaande paragraaf wordt nader ingegaan op de Flora- en faunawet.

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van wilde inheemse plant- en 

diersoorten. In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen 

of verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld

(algemene verbodsbepalingen, artikelen 8 t/m 12). Bovendien dient iedereen voldoende 

zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht, 

artikel 2). Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van soorten, waar-

onder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet 

heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. 

2.2 MOGELIJKHEID VOOR VRIJSTELLINGEN EN ONTHEFFINGEN

Bij ruimtelijke plannen met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren is het 

verplicht om vooraf te toetsen of deze kunnen leiden tot overtreding van algemene verbods-

bepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet onderzocht worden of er maatregelen 

genomen kunnen worden om dit te voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten 

te verminderen. 

Onder bepaalde voorwaarden geldt een vrijstelling of is het mogelijk van de minister van 

LNV ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het 

gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria die voor 

vrijstellingen en ontheffingen gelden, kunnen verschillende groepen soorten worden 

onderscheiden. Deze groepen sluiten aan bij de indeling in tabellen van het Besluit Flora- en 

faunawet (AMvB).

Groep 1: Algemene soorten waarvoor een vrijstelling geldt (Tabel 1 AMvB).

Voor algemeen voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden 8 tot 

en met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. Wel blijft ook voor deze 

soorten de algemene zorgplicht van kracht.
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Groep 2: Overige soorten waarvoor een vrijstelling geldt wanneer volgens een gedragscode gewerkt 

wordt (Tabel 2 AMvB).

Voor een aantal soorten geldt een vrijstelling mits volgens een door het ministerie 

goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt. Wanneer een dergelijke gedragscode (nog) niet 

beschikbaar is, kan een ontheffing worden aangevraagd. Deze kan worden verleend indien 

de beoogde ruimtelijke ingreep geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding 

van de soort(en). Eventueel moeten hiertoe mitigerende en compenserende maatregelen 

genomen worden. 

Groep 3: Habitatrichtlijn bijlage IV-soorten en in AMvB aanvullend aangewezen soorten (streng 

beschermde soorten; Tabel 3 AMvB).

Voor soorten genoemd in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en voor de door het ministerie 

van LNV per algemene maatregel van bestuur nog aanvullend aangewezen soorten geldt 

een zwaar beschermingsregime. Voor deze soorten geldt géén vrijstelling voor ruimtelijke 

ontwikkeling en inrichting. 

Een ontheffing kan alleen worden verleend wanneer:

§ er geen andere bevredigende oplossing bestaat;

§ er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu gunstige effecten (alleen 

indien het soorten betreft van bijlage IV van de Habitatrichtlijn); 

§ er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Vogels 

Vanwege de bepalingen in de Vogelrichtlijn, die zijn overgenomen in de nationale 

regelgeving, geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Er is geen vrijstelling 

of ontheffing mogelijk voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen. 

Voor het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels, zoals bedoeld in artikel 11 

van de algemene verbodsbepalingen, buiten het broedseizoen, dient een ontheffing te worden 

aangevraagd. Hiervoor dient een uitgebreide toets doorlopen te worden (zie groep 3). 

Recentelijk (september 2009) is de lijst van de betreffende soorten herzien. Hierbij worden de 

volgende categorieën onderscheiden1:

§ Cat 1.(vaste rust- en verblijfplaats)

§ Cat 2. (nesten van koloniebroeders)

§ Cat 3. (honkvaste broedvogels en vogels afhankelijk van bebouwing)

§ Cat 4. (vogels die zelf niet in staat zijn een nest te bouwen)

§ Cat 5. (Niet jaarrond beschermd, inventarisatie gewenst)

2.3 PLICHT OM VOORAF TE TOETSEN

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan 

om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke 

nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de 

initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Deze moet tijdens de uitwerking van zijn plannen of 

tijdens het plannen van werkzaamheden het volgende in kaart brengen:

§ Welke beschermde dier- en plantensoorten komen in en nabij het plangebied voor?

  
1 Conform de indeling uit de aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen Flora- en 

faunawet (LNV, september 2009)
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§ Heeft het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden 

gevolgen voor deze soorten?

§ Zijn deze gevolgen strijdig met de algemene verbodsbepalingen van de Flora- en fauna-

wet betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving?

§ Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden dat 

dergelijke nadelige handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden, of zodanig 

uitgevoerd worden dat de invloed op beschermde soorten verminderd of opgeheven 

wordt?

§ Is, om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten, 

vrijstelling mogelijk of ontheffing (ex-artikel 75 van de Flora- en faunawet) van de 

verbodsbepalingen betreffende planten op de groeiplaats of dieren in hun natuurlijke 

leefomgeving vereist?

§ Welke voorwaarden zijn verbonden aan vrijstellingen of ontheffingen en welke 

consequenties heeft dit voor de uitvoering van het plan?

2.4 ALGEMENE ZORGPLICHT

Ten opzichte van eerdere wetgeving voor soortbescherming is nieuw dat alle dieren en 

planten door de Flora- en faunawet beschermd worden, omdat hun bestaan op zichzelf 

waardevol is, zonder te kijken welk nut de dieren en planten voor de mens kunnen hebben. 

Dit wordt de intrinsieke waarde genoemd. Vanuit deze intrinsieke waarde is ook de 

algemene zorgplichtbepaling opgenomen (artikel 2). Hierin staat dat iedereen voldoende 

zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en planten en hun leefomgeving. Ook 

mag men het welzijn van dieren niet onnodig aantasten en dieren onnodig laten lijden. De 

algemene zorgplicht geldt voor alle in het wild levende dier- en plantensoorten, ook voor de 

soorten die niet als beschermde soort aangewezen zijn onder de Flora- en faunawet. 

Het is een aanvulling op de algemene verbodsbepalingen (zie bijlage 1) die uitsluitend 

betrekking hebben op beschermde soorten. Het artikel biedt de mogelijkheid om op te 

treden tegen ongewenste handelingen jegens beschermde dieren en planten, welke niet 

nadrukkelijk in één van de verbodsbepalingen zijn genoemd. Er bestaat geen wettelijke 

sanctie op overtreding.

2.5 DE FLORA- EN FAUNAWET EN ANDERE PROCEDURES

De toets van een ruimtelijk project aan de Flora- en faunawet, en de daaruit eventueel 

volgende ontheffingverlening, is een zelfstandige procedure. De bestemming van een 

terrein of de verlening van vergunningen laat onverlet dat een dergelijk plan in 

overeenstemming moet zijn met de Flora- en faunawet, om tot uitvoering gebracht te mogen 

worden. 
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HOOFDSTUK3Huidige situatie

3.1 GEBIEDSBESCHRIJVING

Het plangebied is nu in gebruik voor akkerbouw. Op het moment van het veldbezoek was 

het grootste gedeelte omgeploegd en geheel ontdaan van begroeiing. In de sloten aan de 

zuidwest en de noordoost rand bevinden zich ook vrijwel geen waterplanten, maar wel veel 

algengroei, hetgeen duidt op een zeer eutrofe situatie (veel nutriënten, waarschijnlijk als 

gevolg van bemesting van het akkerbouwland). In de berm tussen de akker en het fietspad 

langs de Hoofdweg bevindt zich enige begroeiing met algemene plantensoorten. Net buiten 

het plangebied, aan de andere zijde van de Hoofdweg bevindt zich de Hoofdvaart, 

waarlangs aan beide zijden bomenrijen staan. Tevens bevindt aan de zuidwestzijde net 

buiten het plangebied een stuk struweel met een aantal bomen op het erf van de 

naastgelegen boerderij. Als gevolg van de ontwikkeling gebeurt er niets met deze bomen.

Afbeelding 3.2

Impressie van het plangebied. 

Van boven naar onder en van 

links naar rechts: het 

plangebied gezien vanuit de 

noordhoek; de sloot langs de 

noordoostrand; de sloot langs 

de zuidwest rand en het stuk 

struweel; het plangebied 

gezien vanuit de zuidhoek met 

op de achtergrond de 

Hoofdvaart; de Hoofdvaart met 

begeleidende bomen.
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3.2 BESCHERMDE SOORTEN

3.2.1 VAATPLANTEN

Tijdens het veldonderzoek zijn geen beschermde vaatplanten aangetroffen. Het grootste 

gedeelte van het plangebied bestaat uit akkergrond die omgeploegd was ten tijde van het 

veldbezoek. In de berm tussen het plangebied en het fietspad langs de Hoofdweg zijn 

enkele algemene grassen en kruiden aangetroffen, zoals gewone ereprijs, herderstasje, 

paarse dovenetel en straatgras. Geen van allen hebben echter een beschermde status. Gezien

de mate waarin bemesting heeft plaatsgevonden en het intensieve gebruik voor landbouw,

zijn er geen geschikte habitats aanwezig voor beschermde planten. De aanwezigheid van 

beschermde vaatplanten kan daarom worden uitgesloten.

3.2.2 BROEDVOGELS

Het veldonderzoek vond plaats buiten het broedseizoen en daarom konden geen 

broedvogels worden geïnventariseerd. Het akkerland is echter geschikt als broedgebied 

voor akkervogelsoorten als de kievit, fazant en patrijs. Broedvogels zijn zwaar beschermde 

soorten en er zal rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van deze 

soorten. Er kan wel uitgesloten worden dat er vogelsoorten met jaarrond beschermde 

nestplaatsen voorkomen, vanwege het ontbreken van geschikte habitats (huizen, bomen). 

In het stuk struweel net buiten het plangebied aan de zuidoost rand bevinden zich meerdere 

plaatsen die geschikt zijn voor algemene broedvogels van loofbos en struweel. Ook hier kan 

de aanwezigheid van soorten met jaarrond beschermde nestlocaties uitgesloten worden. Als 

gevolg van de geplande ontwikkeling zal er niets met het stuk struweel gebeuren.

Er kan niet worden uitgesloten dat er in het plangebied tijdens het broedseizoen (1 maart tot 

15 juli) broedvogels voorkomen.

Soort(groep) Juridische status

Algemene broedvogels Vogels

3.2.3 ZOOGDIEREN

Tijdens het veldonderzoek zijn geen zoogdieren waargenomen. Het akkerland is geschikt 

voor algemene grondgebonden soorten als de mol, de egel, de haas, en algemene muizen 

zoals de veldmuis (allen tabel 1 Flora- en faunawet) (minlnv.nl 2009). Andere beschermde 

soorten worden op basis van de aanwezige abiotische omstandigheden (intensieve 

landbouw, veel verstoring, bodem van zeeklei) niet verwacht (zoogdieratlas.nl 2009, 

minlnv.nl 2009). 

De aanwezigheid van een aantal algemeen beschermde zoogdiersoorten kan niet worden 

uitgesloten.

Soort(groep) Juridische status

Egel Tabel 1 (algemene soort)

Mol Tabel 1 (algemene soort)

Haas Tabel 1 (algemene soort)

Algemene muizen Tabel 1 (algemene soort)
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Vleermuizen
Tijdens het veldbezoek zijn geen vleermuizen of rust- en verblijfplaatsen van deze 

soortgroep aangetroffen. De bomen in de omgeving hebben geen gaten die geschikt zijn als 

rust- en verblijfplaats. De Hoofdvaart en de bomenrijen die aan weerszijden staan zijn wel

van bekend dat ze dienst doen als foerageergebied en/of vliegroute van de ruige 

dwergvleermuis, watervleermuis, de laatvlieger en wellicht de meervleermuis (Altenburg & 

Wymenga 2008). Vleermuizen zijn zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en 

faunawet / bijlage IV habitatrichtlijn).

De aanwezigheid van vliegroutes en foerageergebied van vleermuizen nabij het plangebied 

kan niet worden uitgesloten. 

Soort(groep) Juridische status Functie plangebied

Vleermuizen Tabel 3 / bijlage IV HR (zwaar 

beschermde soort)

Foerageergebied en vliegroute

3.2.4 AMFIBIEËN EN REPTIELEN

Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) beschermde reptielen en amfibieën 

aangetroffen in het plangebied. De sloten bieden echter wel mogelijkheden voor verblijf- en 

voortplantingsplaatsen van algemene soorten als gewone pad en bruine kikker (tabel 1 

Flora- en faunawet). 

Op basis van de verspreiding kan de rugstreeppad ook aanwezig zijn in en rondom het 

plangebied (RAVON 2009). In de Haarlemmermeer is de rugstreeppad ook waargenomen 

(waarneming.nl 2009). Deze soort komt voor op open voornamelijk zandige terreinen waar 

de bodem en vegetatie regelmatig veranderingen ondergaan. Voor de voortplanting is deze 

soort afhankelijk van ondiep water dat snel opwarmt (RAVON 2009). Deze omstandigheden 

zijn niet aanwezig in het plangebied, en vormt daarom geen geschikte habitat voor de 

rugstreeppad. Derhalve kan de aanwezigheid van deze soort op dit moment worden 

uitgesloten. Wanneer er echter in het kader van de bouwwerkzaamheden zand op het land 

wordt aangebracht en hierin plassen ontstaan is het wel mogelijk dat deze pionier bij uitstek 

zijn intrede doet tijdens het voortplantingsseizoen.

In de omgeving van het plangebied komen geen zwaarder beschermde reptielen voor 

(RAVON 2009) Ook zijn geen geschikte habitats aangetroffen voor beschermde reptielen, 

waardoor hun aanwezigheid kan worden uitgesloten.

Soort(groep) Juridische status

Algemene amfibieën Tabel 1

Rugstreeppad Tabel 3 / bijlage IV HR (zwaar beschermde 

soort)

3.2.5 VISSEN

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde vissoorten aangetroffen. Op basis van hun 

verspreiding kunnen de kleine modderkruiper en de bittervoorn bij het plangebied 

voorkomen (RAVON 2009). De sloten bevatten echter stilstaand water van slechte kwaliteit 
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(eutroof, weinig zuurstof door overmatige algengroei) en geen waterplanten. Hiermee 

vormt het geen geschikt habitat voor deze soorten (minlnv.nl).

De aanwezigheid van beschermde vissoorten kan worden uitgesloten.

3.2.6 INSECTEN EN ONGEWERVELDEN

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde insecten en ongewervelden aangetroffen. In 

het plangebied en de directe omgeving ontbreekt het aan bloemrijke graslanden, 

schraalgraslanden, mantel- en zoomvegetaties en andere geschikte habitats voor 

dagvlinders. Tevens is het akkerland zelf slechts beperkt geschikt voor dagvlinders 

waardoor de aanwezigheid van dagvlinders in het plangebied kan worden uitgesloten.

Gezien het ontbreken van geschikte waterpartijen en ander geschikt biotoop worden geen 

libellen of overige soorten verwacht.
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HOOFDSTUK4 Toetsing Flora- en 
faunawet

4.1 MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE SOORTEN

De belangrijkste ingrepen van de activiteiten zijn: 

§ Verbreding van de sloten

§ Grond- en graafwerkzaamheden

§ Bouw van gebouwen

§ Verharding van het terrein

§ Aanbrengen van verlichting

De mogelijke gevolgen voor beschermde soorten zijn: 

§ Bij de verbreding van de sloten kunnen verblijf- en voortplantingplaatsen van algemene 

amfibieën en algemene grondgebonden zoogdieren worden aangetast, individuele dieren 

kunnen hierbij gedood worden;

§ Bij grond- en graafwerkzaamheden kan het leefgebied van algemene grondgebonden 

zoogdieren worden aangetast, individuele dieren kunnen hierbij gedood worden;

§ Bij grond- en graafwerkzaamheden kunnen broedende akkervogels worden verstoord, 

individuele dieren kunnen hierbij gedood worden;

§ Verstoring van langs de Hoofdvaart foeragerende en/of migrerende vleermuizen door 

licht van bouwlampen tijdens de uitvoeringsfase en door verlichting bij het gebouw;

§ Wanneer er zand op het land wordt aangebracht en hier (ondiepe) plassen in ontstaan, 

kan de rugstreeppad tijdens de voortplantingsperiode zijn intrede doen in het gebied. Bij 

verdere werkzaamheden kunnen rugstreeppadden dan worden verstoord, individuele 

dieren kunnen hierbij worden gedood.

4.2 TOETSING AAN DE FLORA- EN FAUNAWET

Beschermde soorten Juridische status Verbodsbepaling

Algemene 

broedvogels

Vogels Artikel 9: verbodsbepaling vangen -

bemachtigen - opsporen en doden –

verwonden

Artikel 11: verbodsbepaling 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- of 

verblijfplaatsen

Artikel 12: verbodsbepaling ten aanzien van 

eieren

Algemene 

grondgebonden 

zoogdieren

Tabel 1 (algemene 

soorten)

Artikel 9: verbodsbepaling vangen -

bemachtigen - opsporen en doden –

verwonden

Tabel 3

Beschermde soorten waarvoor 

de Flora- en faunawet 

(mogelijk) van toepassing is
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Artikel 11: verbodsbepaling 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- of 

verblijfplaatsen

Vleermuizen

(foerageergebied en 

vliegroute)

Tabel 3 (bijlage IV HR; 

zwaar beschermde 

soort)

Artikel 11: verbodsbepaling 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- of 

verblijfplaatsen

Amfibieën Tabel 1 (algemene 

soorten)

Artikel 9: verbodsbepaling vangen -

bemachtigen - opsporen en doden –

verwonden

Artikel 11: verbodsbepaling 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- of 

verblijfplaatsen

Rugstreeppad Tabel 3 (bijlage IV HR; 

zwaar beschermde 

soort)

Artikel 9: verbodsbepaling vangen -

bemachtigen - opsporen en doden –

verwonden

Artikel 11: verbodsbepaling 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- of 

verblijfplaatsen

4.3 BEPERKEN EN VOORKOMEN VAN SCHADE

In onderstaand ecologisch protocol is een aantal maatregelen en uitvoeringsvoorschriften 

opgenomen waarmee de negatieve gevolgen voor in het wild voorkomende beschermde 

diersoorten zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. 

§ Schade aan broedvogels dient altijd voorkomen te worden. De werkzaamheden dienen 

minimaal buiten het broedseizoen van vogels (dus vóór half maart en na half juli) te 

worden gestart. Het “broedseizoen” is een indicatie: sommige broedvogels hebben een 

afwijkende broedperiode of kennen meerdere legsels. Raadpleeg hiervoor de 

natuurkalender op de website van het ministerie van LNV. Er kan alleen onder 

voorwaarden - mits er geen broedvogels worden verstoord - in het broedseizoen worden 

doorgewerkt. Potentiële broedlocaties voor weidevogels kunnen voor aanvang van het 

broedseizoen ongeschikt worden gemaakt door vlaggen te plaatsen op het plangebied, 

waardoor weidevogelsoorten er niet hun nest zullen maken.

§ Verstoring van het foerageergebied en/of vliegroutes van vleermuizen tijdens de 

uitvoeringsfase kan voorkomen worden door werkverlichting in de periode april tot en 

met oktober ’s nachts uit te schakelen of het zodanig te richten dat de bomenrij en de 

Hoofdvaart niet worden verlicht. Verstoring na het in gebruik nemen van het gebouw 

kan worden voorkomen door in de ontwerpfase de verlichting zo in te richten dat 

uitstraling in de richting van de Hoofdvaart wordt voorkomen.

§ Het moet voorkomen worden dat de rugstreeppad zich vestigt in het plangebied. Dit kan 

door de vorming van (ondiepe) plassen op opgebracht zand tijdens het 

voortplantingsseizoen (april t/m augustus) te voorkomen.

§ Bij grondwerkzaamheden één kant op werken, om het voor dieren mogelijk te maken de 

werkzaamheden te ontvluchten. 

§ Terreindelen die gehandhaafd blijven, zoveel mogelijk met rust laten. 

§ Vanuit de algemene zorgplicht dient tijdens de werkzaamheden continu te worden gelet 

op aanwezigheid van al dan niet beschermde planten en dieren. Bij aantreffen van dieren 

en planten moet worden voorkomen dat deze gedood of verwond c.q. onnodig aangetast 

(bij planten) worden. In het geval dat een ingreep toch samenvalt met de aanwezigheid 
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van beschermde soorten, worden passende maatregelen genomen of er wordt naar een 

andere oplossing gezocht. Raadpleeg hiervoor een ecoloog.

4.4 MOGELIJKHEDEN VOOR VRIJSTELLING EN ONTHEFFING

Door de uitvoering te laten plaatsvinden volgens het ecologisch werkprotocol kunnen de 

negatieve gevolgen voor beschermde soorten grotendeels voorkomen worden. Echter niet 

alle schade is te vermijden, waardoor voor een aantal algemene soorten verbodsbepalingen 

worden overtreden. De Flora- en faunawet biedt mogelijkheden om uitzonderingen te 

maken op de verbodsbepalingen, in de vorm van vrijstellingen en ontheffingen. In het geval 

van alle algemeen beschermde soorten (tabel 1) is er een algemene vrijstelling, mits de 

gunstige staat van instandhouding van de soort niet wordt aangetast. De gunstige staat van 

instandhouding van de betreffende soorten is niet in het geding als gevolg van de geplande 

werkzaamheden. Derhalve is er een algemene vrijstelling voor deze soorten; de algemene 

zorgplicht blijft echter wel van toepassing.

Voor schade aan broedvogels, vleermuizen en de rugstreeppad zal bij deze ontwikkeling

(belang j uit de Flora- en faunawet: ruimtelijke ontwikkeling) géén ontheffing worden 

verleend. Alle schade aan deze soortgroepen zal daarom voorkomen moeten worden door 

te werken volgens het ecologisch werkprotocol (beschreven in paragraaf 4.3). Deze soorten 

zijn daarom niet in onderstaande tabel opgenomen. 

Beschermingsniveau Flora- en faunawet Beïnvloede soorten

1. Soorten met algemene vrijstelling egel, mol, haas, muizen, gewone pad, bruine 

kikker

2. Overige soorten met voorwaardelijke 

vrijstelling

Geen

3. Streng beschermde soorten

Ontheffing mits gunstige staat

instandhouding soort, geen andere

bevredigende oplossing en dwingende

redenen van groot openbaar belang.

Geen

Een ontheffing of vrijstelling kan pas worden aangevraagd wanneer vervolgonderzoek is uitgevoerd 

naar het al dan niet voorkomen van beschermde soorten. 
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HOOFDSTUK5Conclusies en 
aanbevelingen

5.1 CONCLUSIES

Op grond van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

§ In het plangebied komen beschermde soorten van de Flora- en faunawet voor;

§ Schade kan (deels) voorkomen worden door de maatregelen volgens het ecologisch 

protocol in paragraaf 4.3 uit te voeren;

§ Niet alle schade is te vermijden; er worden mogelijk verbodsbepalingen overtreden t.a.v.

grondgebonden zoogdieren en algemene amfibieën van tabel 1. Aangezien de gunstige 

staat van instandhouding van deze soorten niet in het geding is als gevolg van de 

ontwikkeling, geldt een algemene vrijstelling. Er hoeft hier dus geen ontheffing voor 

aangevraagd te worden, maar de algemene zorgplicht (paragraaf 2.4) geldt nog wel;

§ In het plangebied worden broedende weidevogels verwacht in het broedseizoen. Tevens 

is de naastgelegen Hoofdvaart in gebruik als foerageergebied en/of vliegroute door een 

aantal vleermuissoorten en kan de rugstreeppad zich vestigen in het plangebied tijdens 

het voortplantingsseizoen (al deze soorten zijn tabel 3; zwaar beschermd). De plannen 

kunnen schade veroorzaken aan deze functies van het plangebied, waarvoor geen 

ontheffing van de Flora –en faunawet mogelijk is. Wanneer volgens het ecologisch 

werkprotocol (paragraaf 4.3)wordt gewerkt, kan schade aan broedvogels, vleermuizen en 

rugstreeppadden worden uitgesloten.

5.2 AANBEVELINGEN

Op grond van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan:

§ Bij de vernieuwde inrichting kan rekening worden gehouden met het versterken van 

ecologische waarden in de regio. In de nieuwbouw kunnen ruimtes worden gecreëerd 

voor vleermuizen en broedvogels, zoals stootvoegen, speciale dakpannen of stenen. 
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