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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1193641
Uw project omschrijving : 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum) 
Lutumgehalte (pipetmethode) 
Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

Lood (Pb)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Zink (Zn)

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

Conform
Conform
Conform
Conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
conform
Conform
Conform
Conform

AS3000 en NEN-EN 16179 
2
3 en gelijkwaardig aan NEN 5754 
4; gelijkwaardig aan NEN 5753

17294-2 en destructie

AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
NEN 6961
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad 
AS3010 prestatieblad

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO 

5 en NEN-EN-ISO

5 en NEN-EN-ISO

7
6
8

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie 

17294-2 en destructie

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BZHG-ISMH-KTWD-WIYE Ref.: 119364'Lcertificaa^v1
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Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Validatieref.
Opdrachtverificatiecode
Bijlage(n)

21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord 
Project 1196599 
1196599^ertificaatjv1 
KBVR-PBWE-CRND-ITRE 
8 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 4 juni 2021

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de 
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter 
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins 
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086 
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde 
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit 
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de 
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw 
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van 
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker 
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckebachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



AS3000

Tabel 1 van 8

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1196599
Uw project omschrijving 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6750663 = Pb1,01-Pb1: 140-240
6750664 = Pb2, 02-Pb2: 150-250
6750665 = Pb3, 03-Pb3: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Ontvangstdatum opdracht 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Startdatum 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Monstercode 6750663 6750664 6750665
Uw Matrix Grondwater Grondwater Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 120 190 91
S cadmium (Cd) pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S kobalt (Co) pg/l O O < 2
S koper (Cu) pg/l 6,2 7,7 6,0
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l < 0,05 < 0,05 ^,05
S lood (Pb) pg/l < 2 3,7 < 2
S molybdeen (Mo) pg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) pg/l O O O
S zink (Zn) pg/l < 10 23 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l < 50 ^0 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S ethylbenzeen pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S naftaleen pg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen pg/l ^,1 <0,1 ^,1
S styreen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S som xylenen pg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l <0,1 ^,1 <0,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l ^,1 <0,1 ^,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 ^,1 <0,1
S dichloormethaan pg/l < 0,2 < 0,2 ^,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l ^,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen pg/l <0,1 ^,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 ^,1
S trichlooretheen pg/l ^,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4 0,4 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l < 0,2 < 0,2 ^,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599 certificaat v1



AS3000
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1196599
Uw project omschrijving 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6750666 = Pb4, 04-Pb4: 140-240
6750667 = Pb5, 05-Pb5: 150-250
6750668 = Pb6, 06-Pb6: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Ontvangstdatum opdracht 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Startdatum 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Monstercode 6750666 6750667 6750668
Uw Matrix Grondwater Grondwater Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 81 110 85
S cadmium (Cd) pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S kobalt (Co) pg/l O O < 2
S koper (Cu) pg/l 7,2 4,5 8,2
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) pg/l < 2 < 2 2,7
S molybdeen (Mo) pg/l < 2 O O
S nikkel (Ni) pg/l < 3 < 3 < 3
S zink (Zn) pg/l < 10 11 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l < 50 < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S ethylbenzeen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen pg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen pg/l ^,1 ^,1 ^,1
S styreen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S som xylenen pg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l ^,1 ^,1 ^,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S dichloormethaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S tetrachlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 ^,1 <0,1
S trichlooretheen pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S trichloormethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4 0,4 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l ^,2 ^,2 < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1196599
Uw project omschrijving 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6750669 = Pb7, 07-Pb7: 150-250
6750670 = Pb8, 08-Pb8: 150-250
6750671 = Pb9, 09-Pb9: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Ontvangstdatum opdracht 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Startdatum 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Monstercode 6750669 6750670 6750671
Uw Matrix Grondwater Grondwater Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 99 100 88
S cadmium (Cd) pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S kobalt (Co) pg/l O < 2 < 2
S koper (Cu) pg/l < 2 3,5 4,3
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l ^,05 < 0,05 ^,05
S lood (Pb) pg/l < 2 O < 2
S molybdeen (Mo) pg/l < 2 < 2 O
S nikkel (Ni) pg/l O < 3 < 3
S zink (Zn) pg/l < 10 < 10 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l < 50 < 50 ^0

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l ^,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S naftaleen pg/l < 0,02 < 0,02 ^,02
S o-xyleen pg/l ^,1 <0,1 <0,1
S styreen pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S tolueen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S som xylenen pg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l <0,1 ^,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l ^,1 <0,1 ^,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S dichloormethaan pg/l < 0,2 < 0,2 ^,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l ^,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen pg/l <0,1 ^,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 ^,1
S trichlooretheen pg/l ^,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4 0,4 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l ^,2 < 0,2 ^,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1196599
Uw project omschrijving 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6750672 = Pb10, 10-Pb10: 150-250
6750673 = Pb11, 11-Pb11: 150-250
6750674 = Pb12, 12-Pb12: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Ontvangstdatum opdracht 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Startdatum 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Monstercode 6750672 6750673 6750674
Uw Matrix Grondwater Grondwater Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 95 100 90
S cadmium (Cd) pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S kobalt (Co) pg/l O O < 2
S koper (Cu) pg/l 2,9 5,3 2,9
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) pg/l < 2 2,0 O
S molybdeen (Mo) pg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) pg/l < 3 O < 3
S zink (Zn) pg/l < 10 20 < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l < 50 ^0 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S naftaleen pg/l < 0,02 ^,02 < 0,02
S o-xyleen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S styreen pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S tolueen pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S som xylenen pg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l ^,1 <0,1 ^,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S dichloormethaan pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen pg/l ^,1 <0,1 ^,1
S tetrachloormethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 ^,1 <0,1
S trichlooretheen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan pg/l ^,2 < 0,2 ^,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4 0,4 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l < 0,2 ^,2 < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1196599
Uw project omschrijving 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6750675 = Pb13, 13-Pb 13: 150-250
6750676 = Pb14, 14-pb 14: 160-260
6750677 = Pb15, 15-Pb 15: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Ontvangstdatum opdracht 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Startdatum 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Monstercode 6750675 6750676 6750677
Uw Matrix Grondwater Grondwater Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 44 43 85
S cadmium (Cd) pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S kobalt (Co) pg/l O < 2 < 2
S koper (Cu) pg/l 16 10 12
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) pg/l < 2 O O
S molybdeen (Mo) pg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) pg/l < 3 < 3 < 3
S zink (Zn) pg/l 17 13 14

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l ^0 ^0 ^0

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S naftaleen pg/l ^,02 ^,02 ^,02
S o-xyleen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S styreen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen pg/l ^,2 < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) pg/l < 0,2 ^,2 ^,2
S som xylenen pg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l ^,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l <0,1 ^,1 ^,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S dichloormethaan pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S tetrachloormethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l ^,1 ^,1 ^,1
S trichlooretheen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4 0,4 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l ^,2 ^,2 ^,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1196599
Uw project omschrijving 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6750678 = Pb16, 16-Pb16: 150-250
6750679 = Pb17, 17-Pb17: 150-250
6750680 = Pb18, 18-Pb18: 160-260

Opgegeven bemonsteringsdatum 27/05/2021 27/05/2021 27/05/2021
Ontvangstdatum opdracht 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Startdatum 28/05/2021 28/05/2021 28/05/2021
Monstercode 6750678 6750679 6750680
Uw Matrix Grondwater Grondwater Grondwater
Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 34 53 37
S cadmium (Cd) pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S kobalt (Co) pg/l O < 2 < 2
S koper (Cu) pg/l 8,1 7,7 7,9
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l ^,05 ^,05 ^,05
S lood (Pb) pg/l < 2 < 2 < 2
S molybdeen (Mo) pg/l < 2 < 2 < 2
S nikkel (Ni) pg/l O O O
S zink (Zn) pg/l 12 11 18

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l ^0 ^0 ^0

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S naftaleen pg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02
S o-xyleen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S styreen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tolueen pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S xyleen (som m+p) pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S som xylenen pg/l 0,2 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l ^,1 ^,1 ^,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l ^,1 ^,1 ^,1
S dichloormethaan pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen pg/l ^,1 ^,1 ^,1
S tetrachloormethaan pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1 <0,1 <0,1
S trichlooretheen pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan pg/l ^,2 ^,2 ^,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1 0,1 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4 0,4 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode 1196599
Uw project omschrijving 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever Sigma Bouw en Milieu
Uw Monsterreferenties
6750681 = Pb19, 19-Pb19: 150-250

Opgegeven bemonsteringsdatum 
Ontvangstdatum opdracht 
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

27/05/2021
28/05/2021
28/05/2021
6750681
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) pg/l 37
S cadmium (Cd) pg/l ^,2
S kobalt (Co) pg/l O
S koper (Cu) pg/l 11
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) pg/l ^,05
S lood (Pb) pg/l < 2
S molybdeen (Mo) pg/l 5,5
S nikkel (Ni) pg/l O
S zink (Zn) pg/l < 10

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/l ^0

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen pg/l < 0,2
S ethylbenzeen pg/l ^,2
S naftaleen pg/l < 0,02
S o-xyleen pg/l <0,1
S styreen pg/l < 0,2
S tolueen pg/l ^,2
S xyleen (som m+p) pg/l < 0,2
S som xylenen pg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan pg/l <0,1
S 1,1,2-trichloorethaan pg/l ^,1
S 1,1-dichloorethaan pg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen pg/l <0,1
S 1,1-dichloorpropaan pg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan pg/l ^,2
S 1,2-dichloorpropaan pg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan pg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen pg/l ^,1
S dichloormethaan pg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) pg/l < 0,2
S tetrachlooretheen pg/l ^,1
S tetrachloormethaan pg/l <0,1
S trans-1,2-dichlooretheen pg/l <0,1
S trichlooretheen pg/l < 0,2
S trichloormethaan pg/l ^,2
S som C+T dichlooretheen pg/l 0,1
S som dichloorpropanen pg/l 0,4
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) pg/l < 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend. 
Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599 certificaat v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1196599
Uw project omschrijving : 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Projectomschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr(Barcode), 
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op 
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599^ertificaat-v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1196599
Uw project omschrijving : 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref uw diepte uw barcode

6750663 Pb1,01-Pb1: 140-240 Pb1 1.40-2.40 0392964YA
Pb1 1.40-2.40 0800994018

6750664 Pb2, 02-Pb2: 150-250 Pb2 1.50-2.50 0392943YA
Pb2 1.50-2.50 0800993816

6750665 Pb3, 03-Pb3: 150-250 Pb3 1.50-2.50 0392950YA
Pb3 1.50-2.50 0800993835

6750666 Pb4, 04-Pb4: 140-240 Pb4 1.40-2.40 0392952YA
Pb4 1.40-2.40 0800993850

6750667 Pb5, 05-Pb5: 150-250 Pb5 1.50-2.50 0392949YA
Pb5 1.50-2.50 0800993791

6750668 Pb6, 06-Pb6: 150-250 Pb6 1.50-2.50 0392944YA
Pb6 1.50-2.50 0800993764

6750669 Pb7, 07-Pb7: 150-250 Pb7 1.50-2.50 0392947YA
Pb7 1.50-2.50 0800993942

6750670 Pb8, 08-Pb8: 150-250 Pb8 1.50-2.50 0392948YA
Pb8 1.50-2.50 0800993991

6750671 Pb9, 09-Pb9: 150-250 Pb9 1.50-2.50 0392965YA
Pb9 1.50-2.50 0800993947

6750672 Pb10, 10-Pb10: 150-250 Pb10 1.50-2.50 0392956YA
Pb10 1.50-2.50 0800993781

6750673 Pb11, 11-Pb11: 150-250 Pb11 1.50-2.50 0392938YA
Pb11 1.50-2.50 0800994024

6750674 Pb12, 12-Pb12: 150-250 Pb12 1.50-2.50 0392939YA
Pb12 1.50-2.50 0800993859

6750675 Pb13, 13-Pb 13: 150-250 Pb 13 1.50-2.50 0392940YA
Pb 13 1.50-2.50 0800993960

6750676 Pb14, 14-pb 14: 160-260 pb 14 1.60-2.60 0392937YA
pb 14 1.60-2.60 0800993732

6750677 Pb15, 15-Pb 15: 150-250 Pb 15 1.50-2.50 0392960YA
Pb 15 1.50-2.50 0800993875

6750678 Pb16, 16-Pb16: 150-250 Pb16 1.50-2.50 0392936YA
Pb16 1.50-2.50 0800993856

6750679 Pb17, 17-Pb17: 150-250 Pb17 1.50-2.50 0392957YA
Pb17 1.50-2.50 0800993998

6750680 Pb18, 18-Pb18: 160-260 Pb18 1.60-2.60 0392951YA
Pb18 1.60-2.60 0800993780

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599_certificaat_v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT 
Projectcode : 1196599
Uw project omschrijving : 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

6750681 Pb19, 19-Pb19: 150-250 Pb19 1.50-2.50 0392959YA
Pb19 1.50-2.50 0800993777

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599^ertificaa^v1
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AS3000

ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode : 1196599
Uw project omschrijving : 21-M9883-Emmelhage fase 3 te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het 
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het 
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het 
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up) 
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
monochlooretheen (vinylchloride) 
1,1-Dichlooretheen

Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 3 en 
Conform AS3110 prestatieblad 5 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1 
Conform AS3130 prestatieblad 1

gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2 
gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: KBVR-PBWE-CRND-ITRE Ref.: 1196599^ertificaa^v1



BIJLAGE 5

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”

“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing Z verificatie)”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers I milieukundig begeleiders het veldwerk I de 
processturing enIof de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 I BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever enIof eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem I locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(syMKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(syMKB’ers

A.D.M. van Wuvkhuvse ..................................................................

Datum: 18-05-2021

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw Ã Milieu
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1

Datum van uitgifte: 01-03-2013 
Versie: 3



BIJLAGE 5

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:

“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”

“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing Z verificatie)”

Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers I milieukundig begeleiders het veldwerk I de 
processturing enIof de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 I BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever enIof eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem I locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(syMKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(syMKB’ers

H. van Kuik M.J.A. van Wuykhuyse

H.Vfln Kuík

Datum: 18-05-2021

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw Ã Milieu
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1

Datum van uitgifte: 01-03-2013 
Versie: 3
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 3"
Vastgesteld

Stikstofonderzoek

BJZ.nu
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 3, Emmeloord

Voorliggende AERIUS-berekening heeft betrekking op de beoogde uitleglocatie Emmelhage fase 3 (hierna: 
projectgebied). Het projectgebied ligt in het noorden van Emmeloord. Het voornemen is om binnen het 
projectgebied 315 woning en een basisschool (en kinderopvang) te realiseren.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied (rode ster) ten opzichte van de directe omgeving (rode 
omkadering) weergegeven worden.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Afbeelding 1.1 Ligging project gebied (bron: PDOK)

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2021. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 3, Emmeloord

Hoofdstuk 2 Voorgenomen ontwikkeling

Het voornemen is om ter plaatse van het projectgebied 315 woningen en een basisschool te realiseren. De 
woningen zijn een mix van koop en huurwoningen. In de onderstaande tabel zijn de woningen naar type en 
functie uiteengezet.

CROW functie Aantal
Woning: huur, sociale huur 58 woningen
Woning: koop, tussen/hoek huur vrije sector 63 woningen
Woning: koop, twee-onder-een-kap 116 woningen
Woning: koop, vrijstaand 78 woningen
Woning: huur, sociale huur 58 woningen
Woning: koop, tussen/hoek huur vrije sector 63 woningen
totaal 315 woningen

In het projectgebied worden in totaal 630,6 parkeerplaatsen gerealiseerd.

Voor de retentie, bergen en afvoeren van het overtollige water, wordt er in het projectgebied veel ruimte aan 
water gegeven. In totaal wordt er circa 22.500 m2 aan wateroppervlak gerealiseerd, dit water mondt uit in de al 
bestaande Onderduikerstocht. De afzonderlijke delen van de nieuwe wijk worden verbonden met bruggen 
welke overlopen in klinkerwegen. Daarnaast wordt de geasfalteerde weg parallel aan de Onderduikerstocht (de 
Buitensingel) doorgetrokken.

In afbeelding 2.1 is de beoogde situatie ter plaatse van het projectgebied weergegeven.

Afbeelding 2.1 Beoogde situatie projectgebied (bron: IMOSS stedenbouw, landschap, buitenruimte)

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 3, Emmeloord

Hoofstuk 3 Uitgangspunten

3.1 Algemeen

Het projectgebied bevindt zich op circa 12,8 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000- 
gebied 'Weerribben'.

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), welke per 1 juli 2021 in werking is 
getreden, wordt de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn wordt de partiële vrijstelling 
van de Natura 2000-vergunningplicht voor de bouwsector genoemd. Dit houdt in dat de tijdelijke gevolgen van 
de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing wordt gelaten 
bij de natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en 
aanleg en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van 
bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt.

Concreet betekent dit dat de aanlegfase, sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering, niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden de uitgangspunten van de 
berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht.

3.2 Gebruiksfase

In de gebruiksfase worden alle mogelijke NOx en NH3 emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval 
is er sprake van de onderstaande bronnen:

^ Gasverbruik schoolgebouw;
^ Gasverbruik woningen;
• Verkeersgeneratie woningen;
• Verkeersgeneratie basisschool.

De vorenstaande mogelijke bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht. Het rekenjaar 
waar mee gerekend is betreft het jaar 2025.

3.2.1 Gasverbruik nieuwe woningen

De nieuwe woningen, worden conform aansluitverbod uit 2018 (Wet Voortgang Energietransitie), niet op het 
gasnet aangesloten. Hierdoor zijn de woningen zelf geen NOx of NH3 emitterende bron. De nieuwe woningen 
zijn hierom neutraal (zonder emissies) gemodelleerd als oppervlaktebron in de AERIUS-berekening en betreft 
het gehele plangebied.

3.2.2 Gasverbruik schoolgebouw

Het nieuwe schoolgebouw wordt, eveneens de woningen, gasloos gerealiseerd. Dit wil zeggen dat deze niet op 
het gasnet worden aangesloten. Het schoolgebouw is dan ook geen NOx of NH3 emitterende bron. Gelet op 
vorenstaande is het schoolgebouw niet gemodelleerd binnen het plangebied.

3.2.3 Verkeersgeneratie woningen

Het te realiseren voornemen brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en dient in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)' van CROW.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

^ Verstedelijkingsgraad: matig stedelijk Z gemeente Noordoostpolder (Bron: Nota Parkeernormen 
Noordoostpolder)

^ Stedelijke zone: rest bebouwde kom

In de CROW publicatie is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet met een minimum en een maximaal 
aantal verkeersbewegingen. In voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde.

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 3, Emmeloord

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat er het volgende beeld:

voorziening aantal eenheid kencijfer verkeersgenera
tie

huur, sociale huur 58 woningen 4,9 * 1,11 284,2
koop, tussen/hoek S huur, vrije 
sector

63 woningen 7,1 * 1,11 447,3

koop, twee-onder-een-kap 116 woningen 7,8 * 1,11 904,8
koop, vrijstaand 78 woningen 8,2 * 1,11 639,6
totaal woningen 315 woningen - 2.275,9
De totale verkeersgeneratie ten gevolge van het voornemen bedraagt afgerond 2.276 verkeersbewegingen per 
etmaal.

Gezien de ligging van het projectgebied, bereikt en verlaat het verkeer, het projectgebied via drie verschillende 
routes. Op alle routes is gerekend met 1/3 van het totaal aantal verkeersbewegingen.

Route 1 van de 'verkeersgeneratie woningen' bereikt en verlaat het projectgebied via de Buitensingel. Ter 
hoogte van de rotonde Buitensingel/ Banterweg wordt het verkeer van route 1 evenals het overige wegverkeer 
door de rotonde (verkeersmaatregel) op een natuurlijke manier afgeremd. Het rij- en stopgedrag van het 
gebruiksverkeer van route 2 is vanaf de rotonde dan ook niet meer te onderscheiden van het overige verkeer 
vanaf dit punt gaat het gebruiksverkeer van route 2 op in het heersende verkeersbeeld.

Route 2 van de 'verkeersgeneratie woningen' bereikt en verlaat het projectgebied via Jeanne d'Arclaan. Ter 
hoogte van de rotonde Jeanne d'Arclaan | Banterweg wordt het verkeer van route 2 evenals het overige 
wegverkeer door de rotonde (verkeersmaatregel) op een natuurlijke manier afgeremd. Het rij- en stopgedrag 
van het gebruiksverkeer van route 2 is vanaf de rotonde dan ook niet meer te onderscheiden van het overige 
verkeer vanaf dit punt gaat het gebruiksverkeer van route 2 op in het heersende verkeersbeeld.

Route 3 van de 'verkeersgeneratie woningen', bereikt en verlaat het projectgebied via de Adriaan Volkerlaan 
en de Jeanne d'Arclaan. Ter hoogte van de rotonde Espelerweg/Jeanne d'Arclaan wordt het verkeer van route 
3 evenals het overige wegverkeer door de rotonde (verkeersmaatregel) op een natuurlijke manier afgeremd. 
Het rij- en stopgedrag van het gebruiksverkeer van route 3 is vanaf de rotonde dan ook niet meer te 
onderscheiden van het overige verkeer vanaf dit punt gaat het gebruiksverkeer van route 3 op in het 
heersende verkeersbeeld.

3.2.4 Verkeersgeneratie basisschool

De verkeersgeneratie voor de onderwijsvoorziening is berekend met behulp van de methodiek voor halen en 
brengen uit de 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016'. De gehanteerde rekenformule is: aantal 
leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x reductiefactor aantal kinderen per auto x 2 
(arriveren/vertrekken) x 2(star^einde schooldag). Net zoals bij de parkeerberekeningen uitgegaan van de 
gemiddelde percentages voorhet aandeel leerlingen dat per auto gebracht en gehaald wordt. Daarnaast is er 
vanuit gegaan dat de school meteen continurooster werkt.

De verkeersgeneratie van de basisschool en kinderopvang voorzien zijn gehaald uit het verkeerkundig rapport 
voor Emmelhage fase 3 en weergegeven in de onderstaande tabel.

basisschool B leslokaal

Rekenmeihodíek *

i2,a
Kindeno pvainq/PZS 1ÜŪ m2 BVO 2,a
Kfrss Bt Rï die onderhouw lt/m 3 75 [leerlingen 101,3
Kiss 6 Ride bo ver bouw 4 9 125 JeeHinqen 95,E
Kiss Et Ride kindenopvanq/PSZ 25 leerlingen 48,a
totaal onderwiisvaarzienínq 225 leerlingen - 261.2

VERKEERSGENERATIE EMMELHAGE FASE 3 {mvt/werkdagj 2.537,1

Gezien het verkeer voor de basisschool exclusief naar de basisschool zal rijden, is er voor het gebruiksverkeer 
van de basis een aparte route gemodelleerd in de AERIUS-berekening. Deze route is aangegeven als route 3 
gebruiksverkeer basisschool. De route van dit gebruiksverkeer bereikt en verlaat de school via de Buitensingel. 
Ter hoogte van de rotonde Buitensingel/ Banterweg wordt het gebruiksverkeer van route 3 evenals het overige 
wegverkeer door de rotonde (verkeersmaatregel) op een natuurlijke manier afgeremd. Het rij- en stopgedrag 
van het gebruiksverkeer van route 3 is vanaf de rotonde dan ook niet meer te onderscheiden van het overige 
verkeer vanaf dit punt gaat het gebruiksverkeer van route 3 op in het heersende verkeersbeeld.

BJZ.nu
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 3, Emmeloord

Hoofdstuk 4 Resultaten & conclusie

Initiatienemer is in het dorp Emmeloord, gemeente Noordoostpolder, bezig met een grote woningbouw 
ontwikkeling genaamd Emmelhage. Deze AERIUS-berekening heeft betrekking op fase 3 van deze ontwikkeling.

Om inzicht te verkrijgen in de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, zijn de volgende NOx en 
NH3 emitterende bronnen in de AERIUS-calculator ingevoerd:

^ Verkeersgeneratie woningen;
• Verkeersgeneratie basisschool.

Uit de rekenresultaten blijkt dat er met betrekking tot de gebruiksfase geen sprake is van rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j. In bijlage 1 zijn de onderdelen van de berekening weergegeven.

Geconcludeerd wordt dat er hiermee geen sprake is van significant negatieve effecten op Natura 2000- 
gebieden met betrekking tot stikstofdepositie. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming ,ten 
aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningplichtig.

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies

8



Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 3, Emmeloord

Bijlage bij de stikstofberekening 

Bijlage 1 Rekenresultaten gebruiksfase

BJZ.nu
Ruimtelijke Plannen en Advies
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Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Dit document geeft een overzicht van de invoeren 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op 
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, en waar tevens sprake is van een overbelaste 
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

" Overzicht
" Samenvatting situaties 
" Resultaten
" Détailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via: 
www. aerius. nl/handleidingen-en-leeswijzers



Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Berekening
AERIUS kenmerk 
Datum berekening 
Rekenconfiguratie

Totale emissie
Situatie 1 - Beoogd

Resultaten
Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 
Grootste toename van depositie 
Grootste afname van depositie

BJZ.nu
Emmelhage fase 3,
- Emmeloord

Emmelhage fase 3 gebruiksfase 2025
gebruiksfase Emmelhage fase 3 315 woningen en 1 
basisschool

S69CSvEBbbV6
15 maart 2022,15:01
Wnb-rekengrid

Rekenjaar Emissie NH3 Emissie NOx
2025 17,0 kg/j 251,1 kg/j

Hoogste depositie Hexagon Gebied

0,00 ha
0,00 ha
0,00 mol/ha/j
0,00 mol/ha/j

S69CSvEBbbV6 (15 maart 2022) 2/6



Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

Wonen en Werken

Wonen en Werken

Verkeersnetwerk

Woningen

Woningen

Emmelhagefase3

Basisschool

Emissie NH3

17,0 kg/j

Emissie NOx

251,1 kg/j

S69CSvEBbbV6 (15 maart 2022) 3/6



AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden.

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

S69CSvEBbbV6 (15 maart 2022) 4/6



AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) 
incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogstetotale Mettoename Grootste Metafname (ha Grootste
gekarteerd) depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname

(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S69CSvEBbbV6 (15 maart 2022) 5/6



AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Situatie 1, Rekenjaar2025

Wonen en Werken ļ Woningen

Naam Emmelhagefase3 Uittreedhoogte 1.0 m
Wijze van ventilatie Niet geforceerd Warmteinhoud 0.000 MW
Temporele Variatie Continue Emissie

Wonen en Werken ļ Woningen

Naam Basisschool Uittreedhoogte 1.0 m
Wijze van ventilatie Niet geforceerd Warmteinhoud 0.000 MW
Temporele Variatie Continue Emissie

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 Ínhoud 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.

Rekenbasís

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.0.4-20220217-5a8b67b7c6
Database versie 2021.0.4J3a8b67b7c6

Voor meer informatie over de gebruikte methodieken data zie: 
https://www.aerius.nl/

S69CSvEBbbV6 (15 maart 2022) 6/6



Bijlage 6

Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 3"
Vastgesteld

Quickscan natuurwaardenonderzoek

BJZ.nu
Ruimtelijke plannen en advies
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Samenvatting

Er zijn concrete plannen voor de bouw van 315 nieuwe woningen en een basisschool in uitbreidingsgebied 
Emmelhage fase 3 te Emmeloord. Het te ontwikkelen gebied bestaat uit agrarische cultuurgrond en is 
onbebouwd. Als gevolg van deze voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming 
op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te 
brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.

Het plangebied is op 5 maart 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten, 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals foerageergebied en vliegroute van vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een 
negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en het Natuurnetwerk Nederland.

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Flevoland. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebied, kan 
een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied niet uitgesloten worden. Om 
de wettelijke consequenties te kunnen vaststellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.

Wettelijke consequenties m.b.t. soortenbescherming:
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën er een vaste (winter)rust- of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in 
het plangebied.

Voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en 
vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling geldt niet voor kleine marterachtige. Deze 
vrijstelling geldt ook voor de meeste in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten, maar niet voor de 
rugstreeppad. Deze soort is niet in het plangebied vastgesteld tijdens het veldbezoek, maar de functie van 
het plangebied als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) kan niet uitgesloten worden. De 
rugstreeppad en het functionele leefgebied van de rugstreeppad is beschermd en mag alleen met een 
ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van het plangebied voor de rugstreeppad vast te 
kunnen stellen is nader onderzoek vereist.

Omdat niet uitgesloten kan worden, dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt tot aantasting van 
het functionele leefgebied van wezel en hermelijn, en dat niet uitgesloten kan worden, of deze dieren gedood 
worden (grondverzet), dient ontheffing aangevraagd te worden. Conform de beleidslijn van de provincie 
Flevoland, wordt de onderzoeksfase hierbij overgeslagen.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 
amfibieën en vogels aangetast. Echter, leidt alleen het aantasten van het functionele leefgebied van de 
rugstreeppad (mits aanwezig) en kleine marterachtigen tot wettelijke consequenties in het kader voor 
soortenbescherming.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Er zijn concrete plannen voor de bouw van 315 nieuwe woningen en een basisschool in uitbreidingsgebied 
Emmelhage fase 3 te Emmeloord. Het te ontwikkelen gebied bestaat hoofdzakelijk uit agrarische 
cultuurgrond en voor een klein deel uit grasland en is onbebouwd. Als gevolg van deze voorgenomen 
activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten worden. Daarom 
is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het 
kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden de bevindingen 
van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de 
onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke consequenties van de 
voorgenomen activiteiten weergegeven.

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. Ook is 
onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura 2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Provincie Flevoland (Natuurnetwerk Nederland).

Doel van deze rapportage:
De quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in het 
kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het bestemmingsplan) 
of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te kunnen geven 
op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen activiteit uitvoerbaar?). Het 
is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te voorkomen dat de Wet 
natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. De Wet 
natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en het is aan 
de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de planning 
in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, materiaalgebruik etc.
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Hoofdstuk 2 Het plangebied

2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd ten noorden van de Espelerweg en ten westen van de wijk Emmelhage te 
Emmeloord. Het ligt aan de noordrand van de woonkern Emmeloord en wordt omgeven door landelijk en 
stedelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op 
een topografische kaart.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit agrarische cultuurgrond en kavelgrenssloot. De agrarische cultuurgrond was 
tijdens het veldbezoek in 2021 in gebruik als akker. In de kavelgrenssloot stond tijdens het veldbezoek water 
en was recentelijk nog gemaaid. Bebouwing of andere bouwwerken ontbreken in het plangebied, evenals 
bomen of andere houtige beplanting. Voor een verbeelding van het plangebied wordt naar de fotobijlage 
verwezen.

Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl).
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Hoofdstuk 3 Voorgenomen activiteiten

3.1 Algemeen
Het voornemen is om het plangebied te ontwikkelen als woonwijk, inclusief ontsluitingswegen en (openbaar 
groen). De nieuwe wijk wordt ontsloten aan de noordzijde aan de Buitensingel. Om de bouw van de woningen 
mogelijk te maken wordt een bestaande kavelgrenssloot vermoedelijk geheel of gedeeltelijk gedempt.

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
^ Dempen kavelgrenssloot;
^ Bouwrijp maken plangebied;
^ Bouwen woningen en school;
^ Aanleggen openbare ruime (verharding en openbaar groen);

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of -nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en beschermd 
(natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:

Mogelijke tijdelijke invloeden:
^ Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden

Mogelijke permanente invloeden:
^ Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of voortplantingsplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten;
^ Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
^ Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.

In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals 
bouwwerkzaamheden en het aanleggen van verharding en openbaar groen.

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang 
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval grenst het plangebied aan enkele agrarische 
percelen, sloten en openbare ruimte. Vanwege de lokale invloedsfeer, wordt het onderzoeksgebied 
gelijkgesteld aan het plangebied. Er is geen aanleiding te veronderstellen dan beschermde soorten en/of - 
waarden buiten het plangebied op een dusdanige wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke 
consequenties.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied wordt gelijkgesteld aan het plangebied.
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Hoofdstuk 4 Toetsingskaders

4.1 Algemeen
In dit Hoofdstuk worden de diverse toetsingskaders toegelicht waaraan het initiatief getoetst wordt.

4.2 Wet natuurbescherming; Natura 2000
Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming heeft als doel het beschermen van Natura 
2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijngebieden) in Nederland. Projecten die significante 
gevolgen voor deze gebieden kunnen hebben, zijn in beginsel - zonder vergunning - niet toegestaan. Ook 
het vaststellen van plannen zoals een bestemmingsplan of een inpassingsplan is niet toegestaan, indien het 
betreffende plan significante gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden. Naast directe effecten (bijv. 
ruimtebeslag), dient ook gekeken te worden naar indirecte effecten als gevolg van externe werking (bijv. door 
geluid, licht en stikstofdepositie). De eerste stap in de toetsing is vaak een voortoets. Als significante gevolgen 
in de voortoets niet op voorhand met zekerheid kunnen worden uitgesloten, dan is een passende beoordeling 
noodzakelijk. In dat geval is voor een project een vergunning noodzakelijk op grond van artikel 2.7 Wet 
natuurbescherming.

4.3 Wet natuurbescherming; Soortenbescherming
In de Wet natuurbescherming is de soortenbescherming in Nederland geregeld. In de wet zijn lijsten 
opgenomen met beschermde soorten. In de Wet natuurbescherming worden drie verschillende 
beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende verbodsbepalingen zijn gekoppeld:

Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):
^ 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 beschadigen, 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.

Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.);
^ 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.

Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:
» onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers 

van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen;
» onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of
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^ onderdeel 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.

Ten aanzien van de andere beschermde soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie van 
LNV) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de verbodsbepalingen uit 
ontheffingsplicht artikel 3.10 uit de Wet natuurbescherming. Voor beschermde soorten die niet zijn 
vrijgesteld dient bij overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wn een ontheffing te worden aangevraagd. 
Voor vogels geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige staat 
van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie soorten te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet natuurbescherming. Er is dan geen 
ontheffing nodig.

4.4 Beleid ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het ruimtelijk beleid op rijks-, provinciaal, en gemeentelijk niveau 
vastgesteld, waarin onder andere de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN^Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) is verankerd. De EHS werd officieel geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan en is 
daarna opgenomen in de Nota Ruimte, welke inmiddels vervangen is door de Structuurvisie infrastructuur en 
ruimte (SVIR). Kaderstellende regels ten aanzien van o.a. NNN/EHS zijn opgenomen in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro). Bij geplande ingrepen die binnen het NNN/EHS vallen moet het belang 
van de natuurbescherming worden afgewogen tegen andere belangen, indien de voorgenomen ingreep 
negatief uitwerkt op de aanwezige natuurwaarden. De kern van de afweging vormt het 'nee, tenzij'-principe. 
Dit wil zeggen dat schadelijke ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij er andere belangen zijn die de ingreep 
rechtvaardigen. In dat geval zijn compenserende maatregelen voorgeschreven.

Concrete beleidsregels ten aanzien van de NNN in Overijssel zijn opgenomen in de vigerende provinciale 
ruimtelijke verordening van de provincie Overijssel
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Hoofdstuk 5 Gebiedsbescherming

5.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura 2000) en het Natuurnetwerk Nederland.

5.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een 'goede ruimtelijke ordening' als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN. Voor het NNN geldt de verplichting 
tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de verordening is het "nee, 
tenzij"-regime vastgelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan 
indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant aantasten. Er kan echter aanleiding 
zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een uitzondering te maken op de algemene 
lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden 
gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van 
de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het 
ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 'behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van het NNN' waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen 
die in het gebied aanwezig zijn.

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, saldering 
van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het 'nee, tenzij'-principe en de overige 
spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Noord-Holland. Er is door 
toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 
betere manier kunnen worden bereikt.

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt op 1,6 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het 
plangebied weergegeven.
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De globale ligging van het plangebied wordt met de 
rode marker aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren, worden met de lichtrgroene kleur aangeduid 
(bron: ruimtelijkeplannen.nl).

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren.

Beschermingsregime
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.

5.3 Natura 2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in 
Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden.

Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn speciale 
beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst deze 
gebieden aan. Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:

^ de leefgebieden van vogels;
^ de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);

De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). In 
het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen worden 
bereikt.

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere
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plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan 
een 'voortoets'. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld waaruit 
duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die gebieden.

Als gevolg van het opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOX/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze tijdelijke 
wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten gaan. 
Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard.

Ligging van het plangebied t.o.v. Natura 2000
Het plangebied ligt op 9,4 kilometer afstand van het Natura 2000-gebied IJsselmeer. Op onderstaande 
afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.
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9,4 kilometer afstand tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura 2000 behoren.
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Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied (bron pdok.nl).

Stikstofgevoelige habitattypen
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van 
stikstofdepositie. Zo bestaat het Natura 2000-gebied IJsselmeer niet uit stikstofgevoelige habitattypen, maar 
bestaat Natura 2000-gebied Weerribben voor een aanzienlijk deel uit stikstofgevoelige habitattypen. Dit 
gebied ligt echter op 12,67 kilometer afstand.

Effectbeoordeling

Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op 
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg 
van sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid, 
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.
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Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en 
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de 
afstand tussen het plangebied en het Natura 2000-gebied IJsselmeer is een negatief effect uitgesloten.

Beoordeling Stikstof
Ten behoeve van de totale ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie, wordt materieel met een 
verbrandingsmotor ingezet en vindt er een tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van 
de aan- en afvoer van sloop- en/of bouwmaterialen, materieel en personeel. Gelet op de ligging van het 
plangebied, op 12,67 kilometer afstand Natura 2000-gebied, kan een negatief effect op Natura 2000-gebied 
niet uitgesloten worden. Deze conclusie wordt getrokken op basis van ervaring met stikstofberekeningen 
voor soortgelijke projecten, zowel qua omvang, als afstand tussen plangebied en stikstofgevoelige 
habitattypen in Natura 2000-gebied.

Wettelijke consequenties
Voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura 
2000-gebied en leidt mogelijk daarom tot wettelijke consequenties.

5.4 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Flevoland. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebied, kan 
een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied niet uitgesloten worden. Om 
de wettelijke consequenties te kunnen vaststellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.
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Hoofdstuk 6 Soortenbescherming

6.1 Verwachting en bureauonderzoek
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die 
bruikbaar zijn voor deze studie.

Het plangebied bestaat uit intensief beheerd agrarische cultuurgrond en een kavelgrenssloot met oever. De 
inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten, maar wel tot een potentieel geschikt functioneel leefgebied voor verschillende beschermde 
diersoorten. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel 
leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:

^ vogels;
^ vleermuizen;
• grondgebonden zoogdieren;
• amfibieën;

Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren, 
reptielen en voor planten.

6.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 5 maart 2021 tijdens de daglichtperiode 
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens 
het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en zijn de in dit rapport 
opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een warmtebeeldcamera (Helion 
Pulsar xq28).

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen:

• veldbezoek door ervaren ecoloog;
^ aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);
^ NDFF

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
^ Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
^ Atlas van de zoogdieren van Nederland;
^ Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;

Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), en sommige vogelsoorten hebben al een bezet nest (o.a. 
nijlgans, grauwe gans, kievit, bosuil, houtduif) of uitgevlogen jongen (bosuil). De meeste zomergasten houden 
zich in deze tijd van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals steenuil en huismus 
bevinden zich meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats.
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In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.

Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden zoogdieren. 
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor onderzoek naar 
voortplantingslocaties. De meeste grondgebonden diersoorten hebben nog geen zogende jongen in deze tijd 
van het jaar. Veel grondgebonden zoogdieren benutten de voortplantingsplaats ook als vaste rustplaats 
buiten de voortplantingsperiode.

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 
aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, 
krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.

Vleermuizen
De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat de 
meeste vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten 
bezetten de winterverblijfplaats op enige afstand ^100km) van de zomerverblijfplaats, maar er zijn ook 
soorten die de zomerverblijfplaats bezetten in de wintermaanden dat er geen sprake van streng 
winterweer. Sommige vleermuizen in winterrust zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er 
zijn ook vleermuizen die open en bloot aan de binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders. 
Gewone dwergvleermuizen zijn al wel actief in deze periode van het jaar.

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen 
lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied 
als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.

Amfibieën
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën en onderzoek naar 
voortplantingswateren. De meeste amfibieën bezetten nog de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en 
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond, of 
onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen, maar er zijn ook soorten die de 
winterrustplaats al verlaten hebben en de voortplantingswateren beginnen op te zoeken, zoals gewone pad, 
kleine watersalamander en kamsalamander.

Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten.

6.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.

Vogels
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten sommige vogels er een nestplaats. Vogels kunnen
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nestelen op de akker (kievit, gele kwikstaart) of in de ruigte in en langs de sloot (bosrietzanger, kleine karekiet, 
wilde eend). De geschiktheid van het plangebied als broedplaats voor vogels hangt sterk af van het gevoerde 
beheer. In een sloot zonder hoge, ruige vegetatie zullen vermoedelijk geen vogels gaan nestelen en de 
geschiktheid van het agrarisch cultuurland als broedplaats wordt sterk bepaald door het type gewas tijdens 
de broedtijd.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een 
bezet vogelnest verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het beschadigen/vernielen van bezette 
vogelnesten, worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor vogels aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Agrarisch cultuurland bouwrijp maken;
- Kavelgrenssloot dempen/vergraven;
- Bebouwen en verharden plangebied;

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een vaste rust- en/of voortplantingslocatie bezetten 
in het plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk 
tot functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als veldmuis, haas 
en vos. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezet de veldmuis er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Deze soort kan een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond langs de slootkant en in het agrarische 
cultuurland.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden 
zoogdier gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en/of 
vernield. Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren aangetast.

Kleine marterachtigen
Het plangebied bestaat grotendeels uit ongeschikte habitat voor kleine marterachtigen, zoals wezel en 
hermelijn. In de Nationale databank flora en fauna zijn geen waarnemingen van voorgenoemde soorten 
opgenomen. Langs de kavelgrenssloot ligt een smalle strook gras. In theorie, kunnen deze grasstroken benut 
worden door kleine marterachtigen. Zij kunnen de stroken benutten als foerageergebied, en mogelijk zelfs 
als vaste rust- en voortplantingsplaats, al is dat niet aannemelijk, gelet op de voorkeuren van beide soorten 
voor andere ecotopen om hun verblijfplaats in te bezetten. Omdat de aanwezigheid van een vaste rust- en 
voortplantingsplaats niet op voorhand uitgesloten kan worden, worden deze mogelijk beschadigd en vernield 
als gevolg van grondverzet. Ook worden mogelijk dieren gedood tijdens dit werk.
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Kavelgrenssloot in het plangebied; potentieel leefgebied voor kleine marterachtigen als wezel en hermelijn.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Agrarisch cultuurland bouwrijp maken;
- Kavelgrenssloot dempen/vergraven;
- Bebouwen en verharden plangebied;

Vleermuizen

Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Potentiële verblijfplaats van 
vleermuizen ontbreken in het plangebied.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;

Essentieel foerageergebied
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een geschikt 
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijk foerageren verschillende vleermuissoorten 
langs de slootkanten en vliegen ze over het plangebied, terwijl ze foerageren rond beplanting die net buiten 
het plangebied staat. Gelet op de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het 
plangebied niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied niet aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;

Essentiële vliegroute
Om zich van hun verblijfplaatsen naar hun foerageergebied te verplaatsen worden door een aantal soorten 
steeds dezelfde lijnvormige elementen gebruikt. Bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis gebruikt vaak 
bomenrijen waaraan het zich kan oriënteren. Als een dergelijke route verdwijnt of onderbroken wordt, 
vervalt deze mogelijkheid om van verblijfplaats naar foerageergebied te komen. Vleermuizen moeten dan 
een alternatieve route zoeken. Als dit niet mogelijk is en als de vliegroute door veel vleermuizen wordt
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gebruikt, kan dit een groot negatief effect op de vleermuizenpopulatie in het gebied hebben (Limpens et al. 
2004). Daarom zijn dergelijke vliegroutes beschermd.

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een rij 
gevels van woningen.

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom geen 
onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen 
negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen;

Amfibieën
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen in het plangebied. Het agrarisch cultuurland 
wordt als een ongeschikte habitat voor amfibieën beschouwd, maar de kavelgrenssloot een de oever worden 
als een geschikte habitat voor sommige amfibieënsoorten beschouwd. Soorten als bastaardkikker, kleine 
watersalamander, gewone pad, bruine kikker en mogelijk rugstreeppad benutten de kavelgrenssloot 
vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Of de kavelgrenssloot 
ook benut wordt als voortplantingsbiotoop is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van open water tijdens 
de voortplantingsperiode. Indien er water in de kavelgrenssloot staat tijdens de voortplantingsperiode, is het 
mogelijk dat voorgenoemde soorten de kavelgrenssloot benutten als voortplantingsbiotoop (inclusief 
rugstreeppad).

Gelet op de aard van het plangebied en de ligging in agrarisch cultuurlandschap, is de betekenis van het 
plangebied als functioneel leefgebied voor amfibieën vrij gering. De kavelgrenssloot wordt niet als 'optimaal 
voortplantingsbiotoop' van de rugstreeppad beschouwd, maar op basis van het uitgevoerde onderzoek kan 
de functie van de kavelgrenssloot als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) van de 
rugstreeppad niet uitgesloten worden.

Door het dempen/vergraven van de kavelgrenssloot worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 
worden mogelijk (winter)rust- en/of voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Afhankelijk van de 
functie van de sloot en de periode van het jaar waarin de kavelgrenssloot gedempt of vergraven wordt, 
kunnen ook amfibieëneieren beschadigd en vernield worden en kunnen larven verwond en gedood worden. 
Omdat aan de oostzijde van het plangebied een nieuwe sloot gegraven wordt, blijft de functie van het 
plangebied als functioneel leefgebied voor amfibieën behouden.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Dempen kavelgrenssloot;

Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.
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6.4 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep

Vogels
Door het bouwrijp maken van het plangebied tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette 
vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette 
nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten 
(eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen 
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is september1-februari.

Het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied van vogels. Het aantasten van de functie van het 
plangebied als foerageergebied heeft daarom geen effect op jaarrond beschermde nesten en leidt daarom 
niet tot wettelijke consequenties.

De initiatiefnemer mag maatregelen treffen die vogels weerhouden te gaan nestelen in het plangebied. Door 
de kavelgrenssloot geregeld te maaien, zodat de vegetatie niet hoog wordt, zullen vogels er vermoedelijk 
niet in gaan nestelen.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Plangebied bouwrijp maken buiten de voortplantingsperiode;

Vleermuizen

^ Verblijfplaatsen
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt 
geen vaste rust- of verblijfplaats beschadigd of vernield. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt 
niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen 
voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

• Essentieel foerageergebied
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

• Vliegroute
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen 
aangetast. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

1 Kleine karekieten kunnen tot eind augustus bezette nesten hebben.
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Grondgebonden zoogdieren
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of 
voortplantingsplaats beschadigd en vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor 
de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied 
bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden' en het 
'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen'.

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om te voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Kleine marterachtigen
Wezel en hermelijn zijn beschermd en mogen niet gedood worden zonder ontheffing van de 
verbodsbepaling. Ook is het functionele leefgebied, inclusief vaste rust- en voortplantingsplaats beschermd. 
Conform de beleidslijn van de provincie Flevoland2 wordt geadviseerd ontheffing aan te vragen (en geen 
nader onderzoek uit te voeren). Het opstellen van een mitigatieplan maakt onderdeel uit van de 
onthefffingsprocedure.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Ontheffing aanvragen voor doden, beschadigen en vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaats 

en aantasten functioneel leefgebied voor wezel en hermelijn;

Amfibieën
Door het dempen en vergraven van de kavelgrenssloot (incl. oeverzone) worden mogelijk amfibieën verwond 
en gedood en worden mogelijk vaste (winter)rust- of voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Indien 
de kavelgrenssloot gedempt of vergaven wordt tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk eieren 
beschadigd en vernield of larven verwond of gedood. Met uitzondering van de rugstreeppad, geldt voor de 
amfibieënsoorten die in het plangebied voorkomen, een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en 
verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. De functie van het 
plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 
Rugstreeppadden (incl. larven) zijn strikt beschermd en mogen niet verwond of gedood worden, eieren 
mogen niet beschadigd of vernield worden en functioneel leefgebied mag niet aangetast worden zonder 
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.

Het plangebied vormt mogelijk functioneel leefgebied van de rugstreeppad en dit mogelijke leefgebied wordt 
aangetast als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Omdat de functie van het plangebied als functioneel 
leefgebied voor de rugstreeppad niet vastgesteld kan worden op basis van een quickscan 
natuurwaardenonderzoek in juli, is aanvullend onderzoek verplicht. Dit onderzoek dient uitgevoerd te 
worden conform het daarvoor geldende onderzoeksprotocol.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Nader onderzoek naar de functie van het plangebied voor de rugstreeppad verplicht;

Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.

2 https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/kleine-marterachtigen
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.

Soortgroep Functie Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen 
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren

Functioneel leefgebied Diverse soorten, 
m.u.v. wezel en 
hermelijn

Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling

Geen

Grondgebonden
zoogdieren

Functioneel leefgebied wezel en hermelijn Art. 3.10 lid 1b Ontheffing aanvragen

Grondgebonden
zoogdieren

Doden van dieren Diverse soorten, 
m.u.v. wezel en 
hermelijn

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling.

Geen

Grondgebonden
zoogdieren

Doden van dieren wezel en hermelijn Art. 3.10 lid 1a Ontheffing aanvragen

Vogels Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; er wordt geen 
jaarrond beschermd nest aangetast

Geen

Vogels Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd)

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan uitvoeren

Vogels Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Vogels Doden van dieren Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan uitvoeren

Vleermuizen Verblijfplaats Niet aanwezig Niet van toepassing Geen
Vleermuizen Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; functie wordt 

niet aangetast
Geen

Vleermuizen Vliegroute Niet aanwezig Niet van toepassing Geen
Vleermuizen Doden van dieren Niet van toepassing Niet van toepassing Geen
Amfibieën Foerageergebied Mogelijk diverse 

soorten
Art. 3.10 lid 1b (indien het 
essentieel foerageergebied is van 
de rugstreeppad). Functie voor 
andere amfibieënsoorten is niet
beschermd

Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Amfibieën (winter)rustplaatsen Mogelijk diverse 
soorten

Art. 3.10 lid 1b voor rugstreeppad. Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Amfibieën Voortplantingsbiotoop Mogelijk diverse 
soorten

Art. 3.10 lid 1b voor rugstreeppad Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Amfibieën Doden en verwonden 
van dieren

Mogelijk diverse 
soorten

Art. 3.10 lid 1a voor rugstreeppad Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Overige soorten Dieren en overige 
functies

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

Soortgroep Vaste rust
plaats

Voortplan-
tingsplaats

Vliegroute
(vleermuizen)

Essentieel
foerageer
gebied

Wettelijke
consequenties

Nader
onderzoek
vereist

Ontheffing vereist

Grondgebonden
zoogdieren

ja ja n.v.t. nee Ja nee Ja

Vogels nee ja n.v.t. nee Ja nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette nesten 
verstoord, beschadigd 

of vernield worden
Vleermuizen nee nee nee nee nee nee nee
Amfibieën ja Ja, mogelijk n.v.t. nee Ja, mogelijk Ja Nader onderzoek naar 

rugstreeppad verplicht
Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.
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6.5 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.

6.6 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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Hoofdstuk 7 Conclusies

De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden', 
en het opzettelijk 'verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats', als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden 
en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk 
van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister 
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening 
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor 
een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden 
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000-gebied. Vanwege de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties, 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent in Flevoland. Gelet op 
de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten, en de ligging ten opzichte van Natura 2000-gebied, kan 
een negatief effect op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied niet uitgesloten worden. Om 
de wettelijke consequenties te kunnen vaststellen, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën er een vaste (winter)rust- of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in 
het plangebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.

Voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en 
vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling geldt niet voor kleine marterachtige. Deze 
vrijstelling geldt ook voor de meeste in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten, maar niet voor de 
rugstreeppad. Deze soort is niet in het plangebied vastgesteld tijdens het veldbezoek, maar de functie van 
het plangebied als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) kan niet uitgesloten worden. De 
rugstreeppad en het functionele leefgebied van de rugstreeppad is beschermd en mag alleen met een 
ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van het plangebied voor de rugstreeppad vast te 
kunnen stellen is nader onderzoek vereist.

omdat niet uitgesloten kan worden, dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt tot aantasting van 
het functionele leefgebied van wezel en hermelijn, en dat niet uitgesloten kan worden, of deze dieren gedood 
worden (grondverzet), dient ontheffing aangevraagd te worden. Conform de beleidslijn van de provincie 
Flevoland, wordt de onderzoeksfase hierbij overgeslagen.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 
amfibieën en vogels aangetast. Echter, leidt alleen het aantasten van het functionele leefgebied van de 
rugstreeppad (mits aanwezig) en kleine marterachtigen tot wettelijke consequenties in het kader voor 
soortenbescherming.
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Bijlagen
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Optimale periode voor werkzaamheden.

Acceptabele periode voor werkzaamheden.
De werkzaamheden verrichten onder voorwaarden zoals beschreven in protocol. 
Geen werkzaamheden ín deze periode.
Wanneer er wel gewerkt moet worden is een ontheffing verplicht.
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Bijlage 2
Toelichting Wet Natuurbescherming 

Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een apart 
beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn) en 
een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk 
van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing 
van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 230 overige 
Europese en nationale soorten beschermd.

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn 
voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid.

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen zijn 
bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode.

Soortenbescherming en het 'nee, tenzij principe'
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn gericht 
op de bescherming van individuen van soorten.

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal oogpunt 
beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing verleend kan 
worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de soort.

Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de intrinsieke 
waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat 
eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor 
hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd".

Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een vrijstelling 
is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van tevoren bepaalde categorie 
van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde soorten mogelijk. Een 
bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de gedragscode. In de Wet 
natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van vrijstelling geïntroduceerd, zoals 
door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale verordening. Overigens is ook een 
vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.

Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.
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Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- en 
faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft ook 
onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de gedragscode 
voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor 'andere soorten' waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichdijn g 3.1 Wn

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn 5 3.2 Wn

Beschermingsregime andere 
soorten g 3,3 Wn

Art 3.1 íidi
Met is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te vangen.

Art 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid ia
Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden ofte vangen

Art 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten 
van vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de voortplantingsplaat- 
sen of rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen

Art 3.10 lid tb
Het is verboden de vaste voortplanting- 
splaatsen of rustplaatsen van dieren 
opzettelijk te beschadigen of te 
vernielen

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en deze 
onder zich te hebben

Art 3.5 lid 3
Het is verboden eieren van dieren in de 
natuur opzettelijk te vernielen of te 
rapen

Niet van toepassing

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing Art 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen

Art 3.10 lid ic
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande soorten 
opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten 
opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. De 
vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daaropvolgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer.

Nederlandse Naam Wetenschappelijke Naam
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Aardmuis Mxrotus ogres tn K X X X X X X X X X X

Bosmuis* Apodemus sytvaticus X X X X X X 1 X X X X X X

Bunzing Mustelo putonus X X X X X X X K X X

Dwergmuis Mtcromys mmutus X X X 1 X X X X X X X X X

Dwergspitsmuis Sorer mmutus
Egel Ermoceus europoevs n X K X X X X K X X X X X
Eekhoorn Sciurus vulgaris xl

Gewone bosspitsmuis Sorer araneus x x X x X x X x X X x X X

mms lepus europeus X X X X X X X X X X r X X

Hermelijn Mustelo ermmea X X X X X X X X X
Huisspltsmuis* Croadura russula X X X Jt X X X X X X X X X
Konijn Oryctoiogos cunKulus X X X X X x X n X X X X X

Molmuis ArvKola scherman X
Ondergrondse woel muis Pttymys subterraneus X X X X X X X X X X K X
Ree Copreolus copreolus X X X X X X X X X X X X X
Rosse woelmuis Clethrtonomys gloreolus X X X X X. X X K X X X X X

Steenmarter Maries ļoina X X2

Tweekleunge bosspitsmuis Sorex coronatus X X X X X X X X X X X X

Veldmuis* Microtus arvalŕs X X. X X X. X x X X X X X X

Vos Vufpes vulpes X X. X X X. X X X X X A X X
Wezel Mustelo nrvats X X X X X X X X X

Wild zwijn Sus scrofa X

Woelrat Arvicola tenestris X X X X X X X X X X K X X

Amfibieën en reptielen
Bruine kikker Kano temporana X X. X X X X X X X X X X X

Gewone pad Bufo bufo X X X X X X X X X X X X X

Hazelworm Anguis frogilis x3
Kleine watersalamander Tnturus vulgaris X X X X .X. X X X X X K X X
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara x4
Meerkikker Pelophylax rtdibundus (Rano

rid'bundo)

Middelste groene kikker/ Pelophylax klepton esculentus (Rano
Bastaardkikker esculent a)
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* voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid 

xl vrijstel ling geldt in de periode maart- april en juli tot en met november 

x2 - vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met februari 

x3 vrijstelling geldt in de periode juli, augustus en september 
x4 vrijstelling geldt in de periode 15 augustus tot en met 15 oktober
Opmerking bij Friesland: in de stukken wordt ook vrijstelling gegeven voor de mol, maar dere is niet beschermd onder de Wnb.

wettelijke belangen
3 10.2.a } Rnb 3.31.d Ikv RO en geb-ulk van gebieden X X X X X 1 * X X X X X 1
3 10 2d voorkomen onnodig lijden X X

3.10.2.e ļ Rnb 3.31.b ikv beheer of onderhoud landbouw of
bosbouw X X X X X X X X X X X X

3 10 2 f/Rnb 3.31a ikv beheer of onderhoud overig X X X X X X X X X X X X X

3.10.2* ikv beheer of onderhoud landsch kwali
teiten bepaald gebied X X X X X X X X X X

3.10.2.ĩ! Rnb 3.31c bestendig gebruik X X |

(geldt alleen voor amfibieenļ ikv bescherming wilde flora, fauna S habitats 11
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van een 
ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Internet:

https://www.verspreidingsatlas.nl

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)

https://calculator.aerius.nl

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

https://pdokviewer.pdok.nl/

https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/kleine-marterachtigen
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Bijlage 7

Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 3"
Vastgesteld

Onderzoek rugstreeppad

BJZ.nu
Ruimtelijke plannen en advies
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Algemeen
In verband met woningbouwplannen in plangebied Emmelhage, fase 3, is er behoefte aan inzicht in de functie en 
verspreiding van het plangebied voor de middels artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde 
rugstreeppad (Epidalea calamita).

Het plangebied ligt ten noorden van de woonkern Emmeloord. Op onderstaande topografische kaart wordt de 
globale ligging van het plangebied weergegeven.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode cirkel aangeduid (bron kaart: PDOK).

1.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit agrarische cultuurgrond. De agrarische cultuurgrond was tijdens het veldbezoek in 
2021 in gebruik als akker. Langs de oostrand van het plangebied ligt een kavelgrenssloot. Bebouwing of andere 
bouwwerken ontbreken in het plangebied, evenals bomen of andere houtige beplanting. Voor een verbeelding 
van het plangebied wordt naar onderstaande foto's verwezen.

Begrenzing van het plangebied; deze wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl).

Het plangebied ligt binnen de grenzen van het verspreidingsgebied van de rugstreeppad. Omdat er bovendien 
potentieel geschikte land- en waterbiotopen aanwezig zijn is aanvullend onderzoek naar deze zwaar beschermde 
amfibie noodzakelijk.
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Impressie van het plangebied 4 juni 2021.

Hoofdstuk 2 Onderzoek

2.1 Het weer in het voorjaar 2021
April 2021 was een extreem koude maand en de koudste april sinds 1986. De gemiddelde temperatuur komt uit 
op 6,7 graden tegen 9,9 graden normaal. Met 221 uur zon tegen 196 uur normaal was april een zonnige maand. Er 
viel 42 mm regen en dat is heel normaal. Met een gemiddelde temperatuur van 11,2 graden tegen 13,4 normaal 
was de maand mei de koudste meimaand sinds 2010. Er viel 103 millimeter regen gemiddeld over het land tegen 
56 mm normaal en de zon scheen 199,6 uur tegen 219 uur normaal. Met een gemiddelde temperatuur van 18,2 
graden tegen 16,2 graden normaal was het de warmste junimaand sinds het begin van de metingen in 1901. 
Opvallend is dat de afgelopen vijf jaar allemaal in de top-10 van warmste junimaanden staan. Het was, mede door 
flinke plensbuien, nat met 99 mm tegen 68 normaal. De zon scheen vaker dan normaal met 247 uur tegen 214 uur 
gebruikelijk (bron: weeronline).

2.2 Bezoeken
Ten behoeve van het aantonen van de aanwezigheid is op 9 mei 2021 een avondbezoek gebracht aan het 
plangebied tussen 22:00 en 23:00 uur. Op deze avond zijn geen rugstreeppadden gehoord. Daarom is met behulp 
van een geluidsdrager het geluid van roepende mannetjes afgespeeld. Daarop kwam geen respons. De sloot langs 
de oostzijde van het perceel bevatte water, maar deze sloot was grotendeels bedekt met flap (alg).
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Vervolgens zijn twee vervolgbezoeken afgelegd, te weten op 4 en 30 juni 2021. Hierbij zijn andermaal alle land- en 
waterbiotopen onderzocht op de mogelijke aanwezigheid rugstreeppadden. In de sloot langs de oostzijde stond 
tijdens deze bezoeken nog steeds water. Andere potentiële voortplantingswateren ontbraken in het plangebied. 
Ondanks het ontbreken van open water is met behulp van een geluidsdrager het geluid van roepende mannetjes 
afgespeeld. Daarop kwam geen respons.

Hoofdstuk 3 Resultaten

Er zijn in het plangebied geen rugstreeppadden vastgesteld. De sloot langs de oostzijde vormt het enige potentieel 
geschikte voortplantingsbiotoop van deze soort in het plangebied. Het feit dat de sloot een sterk V-profiel heeft 
en bijna volledig bedekt is met flap en dicht begroeid is met grassen, maakt deze sloot niet bijzonder geschikt als 
voortplantingsbiotoop.

De rugstreeppad bezet geen voortplantingswateren in het plangebied en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
rugstreeppadden een (winter)rustplaats in het plangebied bezetten. Door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten, zoals het bouwrijp maken van de agrarische cultuurgrond en het vergraven/dempen van de sloot, 
worden geen rugstreeppadden of larven gedood, worden geen eieren beschadigd en wordt geen 
voortplantingsbiotoop vernield.

Voorjaar 2021 was bijzonder nat. Dat heeft tot gevolg dat vele (tijdelijke) voortplantingsplaatsen beschikbaar zijn 
voor rugstreeppadden.

Tijdens de veldbezoeken zijn geen aanwijzingen omtrent het voorkomen van rugstreeppad in het plangebied 
gevonden. Hiermee kan er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat er binnen de begrenzing van het plangebied 
geen rugstreeppadden aanwezig zijn.

Hoofdstuk 4 Wettelijke consequenties
In relatie tot de rugstreeppad kunnen de werkzaamheden ten behoeve van de woningbouw zonder belemmering 
in het kader van de Wet natuurbescherming plaatsvinden. Het onderzoek is volledig uitgevoerd en heeft plaats 
gevonden onder geschikte weersomstandigheden.
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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP Archeologisch Advies
bureau in 2001 een.verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het 
plangebied Emmelhage te Emmeloord.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen van de gemeente voor de ontwik
keling van een nieuwe woonwijk in het plangebied. Uitvoering van deze plannen 
vormt een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten. Bij aanvang 
van het onderzoek waren geen archeologische vindplaatsen uit het plangebied 
bekend. Het onderzoek dient duidelijk te maken welke delen van het plangebied 
een hoge, dan wel een lage verwachting kennen ten áánzien van het voorkomen 
van archeologische vindplaatsen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de volgende 
drie geomorfologische eenheden:

- dekzandafzettingen;
- strandwalafzettingen;
- Unioklei.

Het plangebied heeft een omvang van circa 185 ha en ligt direct ten noorden van 
de bebouwde kom van Emmeloord. Het gebied wordt begrensd door de Onder- 
duikerstocht in het noorden, de Banterweg in het oosten, de Espelerweg in het 
zuiden en de Emmeloorder dwarstocht in het westen (figuur 1). Met uitzondering 
van het (voormalige) vliegveld en het bos aan de Banterweg bestaat het gehele 
plangebied uit akkerpercelen. Het veldwerk is uitgevoerd in oktober en november 
2001. Voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden 
wordt verwezen naar tabel 1.

Op verzoek van de gemeente Noordoostpolder is de uitvoering van het veldwerk 
deels gecombineerd met het veldwerk door milieukundig onderzoeksbureau Tauw.
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Periode Datering
Nieuwe tíjd 1500 - i : heden
Late Middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr.
Vroege Middeleeuwen : 450 1050 na Chr.
Romeinse tijd 12 voor - 450 na Chr.
Ijzertijd 800 ~ w 12 voor Chr,
Bronstijd 2000 - 800 voor Chr.
Neolîthîcum (nieuwe steentijd) 5300 2000 voor Chr.
Mesolithicum (midden steentijd) 8800 - 4900 voor Chr.
Paleolithicum (oude steentijd) 300.000 - 8800 voor Chr.

Figuur 1: Ligging van 

het plangebied (gear

ceerd); ĩnzet: ligging in 

Nederland (ster).

Tabel 1: Archeologische 

tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden

Ter voorbereiding van het veldonderzoek is een bureauonderzoek (kaart- en litera
tuurstudie) verricht. Tijdens dit onderzoek zijn diverse gegevens uit (de omgeving 
van) het plangebied geïnventariseerd en bestudeerd. Het bureauonderzoek verschaft 
daarmee inzicht in de landschappelijke (geologische en bodemkundige) alsmede 
archeologische aspecten van het plangebied. Dit inzicht vormt een belangrijke 
richtlijn voor de planning en de uitvoering van het veldonderzoek. De gewenste 
informatie werd verkregen aan de hand van:

-de Bodemkundige code- en profielen kaart van de Noordoostpolder, blad 11 
(Directie van de Wieringermeer; Noordoostpolderwerken, 1955);

-de Foto-atlas Flevoland, schaal 1:14.000, fotobladen 15814 en 16801 (ROBAS 
Producties, zonder jaar);

-de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 16 West Steenwijk 
en 16 Oost Steenwijk (Stiboka, 1988);

-de Hoogtekaart van Nederland, schaal 1:10.000, kaartblad 15H Zuid Espel 
(Rijkswaterstaat/Topografische Dienst, 1973).

Het Centraal Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief 
(CMA) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te 
Amersfoort zijn geraadpleegd, evenals het geautomatiseerde archeologisch infor
matiesysteem ARCHIS. In deze archieven zijn de reeds bekende archeologische 
gegevens uit het plangebied geregistreerd. Daarnaast is het archeologisch depot 
van de provincie Flevoland in Lelystad geraadpleegd. Voor een overzicht van de 
geraadpleegde literatuur wordt verwezen naar de literatuurlijst.

2.2 Resultaten

2.2.1 Geologie en bodem

Doordat de Noordoostpolder na de drooglegging en inpoldering van de Zuiderzee 
intensief onderzocht is, zijn er van (de directe omgeving van) het plangebied en 
de directe omgeving veel geo(morfo)logische en bodemkundige gegevens voor
handen. De beschrijving van de landschappelijk ontwikkeling van het plangebied 
heeft betrekking op de twee laatste geologische tijdvakken (het Pleistoceen en 
het Holoceen) en is gebaseerd op Gehasse (1995), Gotjé (1993), Lenselink 
Koopstra (1994) en Wiggers (1955).
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Pleistocene ondergrond
De pleistocene sedimenten zijn afgezet tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien). 
Tijdens de koudste periode van deze ijstijd viel een groot deel van de Noordzee 
droog. Door de afwezigheid van vegetatie in deze pooltoendra werden er grote 
hoeveelheden zand verplaatst door de wind. In de Noordoostpolder komen deze 
dekzanden voornamelijk in de noordelijke helft voor. De afwatering van de 
Noordoostpolder vond in deze periode plaats door de (vlechtende) rivieren de 
Vecht en de IJssel. Deze doorsneden het dekzandlandschap in het zuidelijke deel 
van de Noordoostpolder en hebben daarbij grove, grindhoudende zanden afgezet 
(Formatie van Kreftenheye). In droge rivierbeddingen ontstonden door de wind 
opgestoven rivierduinen (ook wel donken genoemd).

Uit (de omgeving van) het plangebied zijn geen (pleistocene) rivierafzettingen 
bekend. Het vroeg-holocene landschap bestond uit een welvende dekzandvlakte 
met een kenmerkend reliëf in de vorm van dekzandruggen en -laagten. De ruggen 
vormden de hogere delen van het landschap; de (relatieve) laagten vormden de 
nattere, moerassige delen. De verschillende beekjes die zeer waarschijnlijk door dit 
landschap gestroomd hebben, zullen zich in deze lagere delen bevonden hebben.

Bodemvorming
Na de laatste ijstijd (vanaf ca. 10.000 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk 
warmer. Er ontwikkelde zich een dichte begroeiing waardoor verdergaande ver
plaatsing van het zand werd tegengegaan en bodemvorming kon optreden. In de 
drogere delen van het (dekzand) landschap kwamen (moder- of humus-) podzol- 
bodems tot ontwikkeling (Spek, e.a., 1997). Deze bodems zijn nu nog dikwijls te 
herkennen aan de aanwezigheid van één of meer bodemhorizonten. De bovenste 
horizont (A-horizont) is donkerder van kleur (in het algemeen bruingrijs tot zwart) 
dan de onderliggende horizonten. Het belangrijkste kenmerk van deze horizont is 
dat deze is gevormd door accumulatie van organisch materiaal (verteerde planten
resten). Onder de A-horizont bevindt zich een uitspoelingslaag (E-horizont). Deze 
is te herkennen aan een (wit)grijze kleur (loodzand) die ontstaan is doordat humus 
en ijzer opgelost en uitgespoeld zijn. Deze deeltjes slaan neer in de eronder 
liggende B-horizont, die hierdoor donker- tot roodbruin van kleur is. Naar bene
den gaat de B-horizont (geleidelijk) over in het moedermateriaal (C-horizont).
In deze horizont heeft (nog) niet of nauwelijks bodemvorming plaatsgevonden; 
het moedermateriaal is bruingeel tot lichtgrijs van kleur. In de lagere delen 
ontwikkelden bodems zich onder nattere omstandigheden. Dit leidde in het alge
meen tot bodems waarin de A-horizont (direct) overgaat in het moedermateriaal 
(AC-profiel). De B- en/of E-horizont ontbreken hier.

Holocene afzettingen
Een ander gevolg van de klimaatsverandering aan het begin van het Holoceen 
was de stijging van de zeespiegel en de daaraan gerelateerde grondwaterstand. 
Het resultaat hiervan was een sterke afname van de ontwatering van het gebied, 
waardoor op grote schaal veengroei plaatsvond, beginnend in de laagste delen van 
het pleistocene oppervlak (Wiggers, 1955). Aanzienlijke delen van het landschap
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veranderden in een uítgestrekt veenmoeras; alleen de hogere delen (zoals de 
toppen van de dekzandruggen, oeverwallen en donken) waren voor lange tijd 
droge zones in een verdrinkend landschap. Uiteindelijk raakten rond 3200 jaar 
geleden ook deze delen overgroeid met veen. Met uitzondering van tussenpozen 
waarin mariene en Lagunaire sedimenten werden afgezet, kon de veenvorming 
in grote delen van Noordoostpolder tot aan de sedimentatie van de ALmere 
Afzettingen doorgaan (ca. 2000 jaar geleden).

Oude Getijde Afzettingen
Als gevolg van de voortgaande zeespiegelstijging kon het zeewater (ongeveer 
vanaf 5000 jaar geleden) steeds verder het IJsselmeergebied binnendringen. Dit 
verliep hoofdzakelijk via de stroomdalen en vertakkingen van de Vecht en IJssel, 
waarbij het aanwezige veen (vanuit dit stroomstelsel) werd geërodeerd en klastisch 
materiaal afgezet: de Oude Getijde Afzettingen (Menke e.a., 1998). Binnen deze 
Oude Getijde Afzettingen worden verschillende eenheden met een regionale 
verbreiding onderscheiden. In de omgeving van het plangebied zijn dit de Unio- 
afzettingen en de strandwalafzettingen (o.a. Gotjé, 1993; Wiggers, 1955).

Unioklei
De sedimentatie van de Unio-afzettingen is gedateerd tussen circa 4500 en 2000 
voor Chr. (Gotjé, 1993; Ente, 1971). De omgeving bestond destijds waarschijnlijk 
uit een moerasachtig kweldergebied dat doorsneden werd door een systeem van 
kreken en geulen (Pons Ä Wiggers, 1959). Langs de kreken ontstonden oeverwallen; 
dit waren relatief hoge delen in het kweloerlandschap. De oeverwallen bestaan 
uit enigszins gerijpte en stevige klei omdat deze boven de (gemiddelde) water
stand zijn afgezet (Menke Ä Lenselink, 1991). Direct achter de oeverwallen zijn 
de Uniokleien slap en humeus (de klei is hier onder water afgezet). Nog verder 
van de geulen en kreken gaan de kleiige afzettingen over in veen; hier vond 
geen sedimentatie van de Unioklei plaats en kon de veenvorming min of meer 
ongehinderd doorgaan. In een omvangrijk binnenmeer ten westen van Emmeloord 
zijn de Unio-afzettingen (tot enkele meters dik) afgezet (Ente, 1971). De randzone 
van dit meer lag net in het zuidwestelijke deel van het plangebied (Wiggers, 
1995: 53 8. figuur 21).

Strandwalafzettingen
De Unioklei ligt veelal direct op het dekzand (Wiggers, 1955). Het veen dat het 
dekzand oorspronkelijk heeft afgedekt, is bij de sedimentatie van de Unioklei 
nagenoeg geheel opgeruimd. Plaatselijk is ook de top van het dekzand geërodeerd. 
Dit zand is langs de noordoostelijke oever van het binnenmeer (door water en 
wind) weer afgezet (Pons 8. Wiggers, 1959), waarbij een langgerekte strandwal is 
ontstaan. De ouderdom van deze strandwal is zeer waarschijnlijk vergelijkbaar 
met die van de Unio-afzettingen in het voormalige binnenmeer. De totale lengte 
van de strandwal is ongeveer vier kilometer (o.a. Wiggers, 1955: 53 8c figuur 21).
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Cardiumklei
Tijdens de laatste sedimentatiefase van de Oude Getijde Afzettingen werd in grote 
delen van de Noordoostpolder Cardiumklei afgezet (ca. 2000-1200 voor Chr.).
Deze afzettingen liggen ten zuiden van Emmeloord en komen in (de directe 
omgeving van) het plangebied niet voor.

Ftevomeer Afzettingen
Vanaf ongeveer 3200 voor Chr. ontstond ter hoogte van de huidige Noordoostpolder, 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een complex van enkele grote meren die onderling 
verbonden waren door verscheidene geulen: het beginstadium van het Flevomeer. 
De (beperkte) afwatering vond in deze periode plaats door een veenstroom die 
uitmondde in de huidige Waddenzee. In dit zoetwatermilieu werd de zogenaamde 
detritus-gyttja afgezet op de bodem van de meren en geulen (de Flevomeer 
Afzettingen). Detritus-gyttja bestaat uit een mengsel van fijn zand, verslagen veen 
en andere organogene sedimenten (vergane planten- en dierenresten). Hoewel de 
afzetting van de detritus-gyttja waarschijnlijk niet tot sterke (en omvangrijke) 
erosie van het onderliggende veenpakket heeft geleid, zijn delen van het veen- 
landschap dat aan de geulen en meren grensde door golfwerking verdwenen. In de 
gebieden waar geen sedimentatie van de Flevomeer Afzettingen plaatsvond (buiten 
de geulen en meren) kon de veenvorming min of meer ongehinderd doorgaan.

Almere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen
Rond het begin van de jaartelling kwam het Flevomeer in directe verbinding met 
de zee. In het enigszins braKke milieu ontstond een lagune: het Almere. De sterk 
siltige afzettingen (sloef) die in deze periode werden gevormd, zijn minder 
organisch dan de Flevomeer Afzettingen en worden aangeduid als de Almere 
Afzettingen. Het (open) water breidde zich uit ten koste van het veenlandschap, 
dat steeds meer geërodeerd werd. Plaatselijk is net veen bewaard gebleven; in 
die gevallen is er (veelal) klei op afgezet.

De (directe) invloed van de zee nam steeds meer toe. Omstreeks de 13e7l4e eeuw 
na Chr. veranderde de lagune (Aimere) in een zoute (Zuider)zee. In deze binnen
zee werden overwegend zandige sedimenten afgezet (Zuiderzee Afzettingen). Een 
ander gevolg van de toegenomen mariene invloed was de erosie van het veen en 
dekzand door golfslag. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 vond nog slechts 
in een beperkte mate sedimentatie plaats (IJsselmeer Afzettingen). In 1942 werd 
de Noordoostpolder ingepolderd.

2.2.2 Archeologie

Er zijn geen archeologische waarnemingen bekend uit het plangebied zelf. Uit de 
omgeving ervan (in een straal van één kilometer) zijn drie waarnemingen bekend. 
Eén waarneming (ARCHIS-waampmingsnummer 28275) betreft een laat-neolithische 
(klokbeker-) scherf, die gevonden is in het Emmelerbos (ten zuidoosten van het 
plangebied). Het is echter niet zeker of deze vondst op neolithische bewoning 
ter plaatse duidt. Mogelijk is de scherf aangevoerd met opgebrachte grond. De
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andere twee waarnemingen (ARCHIS-waarnemingsnummers 30040 en 27957) 
betreffen respectievelijk een schedelfragment (afkomstig van kavel G58) en een 
metalen sierkanneţje (afkomstig van kavel G88). Beide vondsten zijn gedateerd 
in de Nieuwe tijd.

Op basis van de verscheidene archeologische opgravingen en andere onderzoeken 
die met name in de laatste decennia in de Noordoostpolder zijn uitgevoerd, is 
het duidelijk dat het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder al in de 
Steentijd werd bewoond (o.a. Vlierman, 1985; Ten Anscher S Gehasse, 1993). 
Opgravingen hebben plaatsgevonden langs de A6 (kavel J97) bij Emmeloord (o.a. 
Van der Heijden, 2001), op Schokland (o.a. Gehasse, 1995) en Urk (o.a. Peters Ä 
Peeters, 2001). Op basis van deze onderzoeken kan een algemeen beeld geschetst 
worden van de bewoningsgeschiedenis van de Noordoostpolder (en Flevoland).
Dit beeld vormt het referentiekader voor de UiteindeLijke verwachtingskaart.

Vuursteenfragmenten, die mogelijk gedateerd kunnen worden in de periode Laat 
Paleolithicum-Mesolithicum, zijn bijvoorbeeld gevonden op de kavels in de 
omgeving van het Kuinderbos (kavels M131, 132 en 133) en bij Schokland (kavels 
P14, J141 en E131).

In het Mesolithicum en het begin van het Neolithicum werd de Noordoostpolder 
bewoond door jager-verzamelaars. Deze mobiele gemeenschappen trokken in kleine 
familiegroepen door een Landschap dat werd gekenmerkt door grote 'oerbossen' en 
diverse kleine beekjes en rivieren, zoals de Vecht, IJssel en Tjonger. De tijdelijke 
kampementen bevonden zich op gunstige plaatsen in het landschap en werden dan 
ook herhaaldelijk bezocht. Geschikte locaties, zoals donken en dekzandruggen, 
lagen in de nabijheid van water, zodat optimaal gebruik kon worden gemaakt van 
de natuurlijke voedselbronnen, drinkwater en transportroutes.

Circa 5000 voor Chr. begint het Neolithicum, een periode die wordt gekenmerkt 
door het gebruik van huisdieren en akkerbouwgewassen. Ook de neolithische 
gemeenschappen vestigden zich in Flevoland, waar genoeg mogelijkheden waren 
voor zowel akkerbouw en veeteelt als jagen en verzamelen, belangrijke compo
nenten van de neolithische samenleving in deze regio. Bij opgravingen zijn de 
resten van neolithische gemeenschappen op verschillende plaatsen aan het licht 
gekomen: Schokland (kavel P14), Urk (kavel E4) en Swifterbant.

Omstreeks 3700 voor Chr. veranderde het oerbos in een groot veenmoeras. Ook dit 
verdrinkend landschap werd bewoond. De veenmoerassen waren rijk aan natuurlijke 
voedselbronnen, zoals wild en vruchten. De toppen van de dekzandruggen en de 
donken vormden uitstekende (droge) bewoningslocaties, zoals onder meer blijkt 
uit de opgravingen A27-Hoge Vaart (Zuidelijk Flevoland) en P14-Schokland. 
Daarnaast vormden de oeverwallen in het natte kwelderlandschap gunstige 
bewoningslocaties. In de omgeving van Swifterbant zijn bij opgravingen bewonings- 
resten uit de Steentijd aangetroffen op oeverwallen (o.a. Deckers e.a., 1980; Ente, 
1976). Kenmerkend voor de oeverwallen ter hoogte van de bewoningslocaties is 
de compacte structuur van het bovenste deel van de oeverwallen.
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Naast de hogere deien van het tandschap werden ook de lager gelegen zones benut 
door samenlevingen uit het Mesolithicum, NeoLithicum en Bronstijd. Dergelijke 
gebieden leenden zich bij uitstek voor speciale activiteiten, zoals jagen en vissen. 
De visweren die bij de opgraving op Bedrijvenpark A6 (kavel J97) bij Emmeloord 
zijn aangetroffen in de Unio-geulen, zijn hier een voorbeeld van (Kerkhoven, 2000).
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3 Veldonderzoek

3.1 Methoden

Booronderzoek is vaak de enige methode om vindplaatsen te lokaliseren die op 
enige diepte onder het maaiveld liggen doordat zij zijn afgedekt door bijvoorbeeld 
mariene afzettingen of veen. Locaties waar (vroeger) langdurige bewoning heeft 
plaatsgevonden, zijn vaak goed waar te nemen aan de hand van duidelijke concen
traties van zogenaamde archeologische indicatoren, zoals aardewerkfragmenten, 
botresten, houtskoolpartikels, verbrande leem en bewerkt natuursteen. Neder- 
zettingsterreinen van geringe omvang of met een korte bewoningsperiode en 
andere vindplaatsentypen, zoals grafvelden en akkercomplexen, manifesteren zich 
doorgaans echter minder duidelijk. Het aantreffen van slechts enkele archeologische 
indicatoren in een boring kan derhalve een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid 
van een archeologische vindplaats.

Het verkennend booronderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de landschappe
lijke (geologische en bodemkundige) gesteldheid en opbouw van het plangebied: 
de ontstaansgeschiedenis van het Landschap. Het veldonderzoek is dan ook 
voornamelijk gericht geweest op het in kaart brengen van drie geologische/ 
landschappelijke eenheden:

- het dekzandoppervlak (reliëf);
- de strandwalafżettinqen;
-de Unio-afzettingen.

Het booronderzoek vond handmatig plaats met behulp van Edelmanboren met een 
diameter van zeven centimeter (tot 1,2 m -Mv) en gutsboren met een diameter 
van drie centimeter (tot 3,0 m -Mv). Er is uitgegaan van een boorgrid bestaande 
uit parallelle raaien met een tussenliggende afstand van 50 meter. De boringen 
binnen elke raai zijn gezet op een onderlinge afstand van 50 meter. Ten opzichte 
van de boringen in de naastgelegen raai(en) verspringen de boringen telkens 25 
meter. Op deze w’jze bedraagt de boordichtheid circa vier boringen per ha. Door 
middel van het booronderzoek is de diepteligging, dikte er stratigrafische positie 
van geologische/landschappelijke eenheden nauwkeurig bepaald. Daarbij is tevens 
bodemkundige informatie (o.a. aanwezigheid van bodemhorizonten in de top van 
het dekzand) en bijvoorbeeld de mate van antropogene verstoringen en/of 
natuurlijke bodemerosie in kaart gebracht.

Daarnaast is gelet op het voorkomen van archeologische resten in de boringen. 
Teneinde meer zekerheid te krijgen over de aanwezigheid en verspreiding van
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(een) archeologische indicator(en), zijn twee eenheden bemonsterd: de top van 
het dekzand en de top van de strandwalafzettingen. De monsters zijn genomen met 
een gutsboor met een diameter van drie centimeter (in het geval de bemonsterde 
laag dieper dan 1,2 m Mv is aangetroffen) en met een Edelmanboor met een 
diameter van zeven centimeter (in het geval de bemonsterde laag ondieper dan
1.2 m -Mv is aangetroffen). Het opgeboorde materiaal is nat gezeefd met behulp 
van een zeef met een maaswijdte van 1,0 mm, waarna het zeefresidu (visueel) 
geïnspecteerd is op het voorkomen van archeologische indicatoren. Van iedere 
afzonderlijke vondstcategorie is het materiaal per residu (per boring) geteld en in 
een database ingevoerd teneinde een zo nauwkeurig mogelijk vondstverspreidings- 
beeld te verkrijgen.

Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn 744 boringen gezet tot maximaal 5,25 
m -Mv (ca. 9,2 m -NAP). Dat de nummering van de boringen doorloopt tot 774, 
komt omdat op de boerderij- en huiskavels aan de Espelerweg geen boringen zijn 
verricht (30 boringen). De boringen zijn met behulp van meetlinten ingemeten aan 
de hand van topografisch elementen, zoals (tocht-)sloten en kavelscheidingeri; 
vervolgens zijn de boringen ingetekend op een kaart. Voor het bepalen van de 
maaiveldhoogten in het plangebied is gebruik gemaakt van de meetgegevens van 
gemeente Noordoostpolder (oktober 2001: ca. één meting/ha).

3.2 Resultaten

3.2.1 Geologie en bodem 

Algemeen
De resultaten van het veldonderzoek komen in grote lijnen overeen met de reeds 
bekende geologische en bodemkundige gegevens. Het (relatief) grote aantal 
boringen leidt ertoe dat aanmerkelijk meer detail aangebracht kan worden in de 
verbreiding en kenmerken van de verschillende geologische eenheden. Dit is van 
belang voor het opstellen van een gerichte en goed onderbouwde archeologische 
verwachtingskaart.

İHet plangebied bestaat in geologisch-landschappelijk opzicht uit twee delen. In 
het centrale en oostelijke deel van het plangebied is de bodemopbouw tamelijk 
homogeen. Van onder naar boven zijn de (geomorfogenetische) eenheden dekzand 
en veen (en/of detritus-gyttja) onderscheiden (figuur 2). Deze zijn afgedekt door 
de recentere Almere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen. In het (zuid)westelijke 
deel van het plangebied (kavels G76/77 en G78) wijkt de opbouw af, omdat hier 
Unioklei en strandwalafzettingen voorkomen in het pakket veen (en/of detritus- 
gyttja).

Dekzand
De ondergrond in het plangebied wordt gevormd door de dekzandafzettingen uit 
het Laat Pleistoceen. In alle boringen (m.u.v. boring 123) is de top hiervan aan
getroffen tussen 0,9 en 3,0 m -Mv (ca. 5,25 tot 7,50 m -NAP; zie kaartbijlage 1).
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Het dekzandoppervlak vertoont een globale helling (ca. 0,5 m/km) van noordoost 
naar zuidwest. In het zuidwestelijke deel domineert een (relatief laaggelegen) 
stelsel van dalen/geuien in het dekzand. In het oostelijke deel (kavels G81, G82 
en G83) valt een complex van hogere dekzandkoppen en -ruggen (in een relatief 
hoger gelegen omgeving) op. Het tussengeiegen gebied wordt gekarakteriseerd 
door kleinere, min of meer geïsoleerde dekzandkopjes in een lager gelegen (en 
nattere?) omgeving.

Uit de overgang van de top het dekzand naar het erboven liggende pakket kan 
afgeleid worden of (de top van) het dekzand al dan niet geërodeerd is. Informatie 
over de gaafheid van het voormalige dekzandlandschap is een belangrijk land
schappelijk gegeven dat nodig is voor het vervaardigen van de archeologische 
verwachtingskaart (zie hoofdstuk 5). In 28 boringen is (de top van) het dek- 
zandoppervlak geërodeerd (kaartbijlage 1). Het gaat vooral om boringen in het 
zuidwestelijke deel van het plangebied. Tijdens het veldonderzoek is in de 
boringen 148, 180, 206, 207, 217, 222, 243 en 687 een kleilaag (of kleiige laag) 
aangetroffen op het dekzand. De klei is waarschijnlijk afgezet vanuit kleine beken 
die in de lage delen van het plangebied liepen. Het gehanteerde boorgrid (50x50 m) 
is echter te ruim om de loopt/lopen) van deze beken in kaart te kunnen brengen.

Een uitzonderlijke waarneming betreft boring 123, waarin het dekzand is aange
troffen op 5,25 m Mv (9,2 m -NAP). In alle overige boringen in het plangebied 
ligt de top van het dekzand hoger dan circa 7,0 m -NAP. Het grote hoogteverschil 
in het dekzand-reliëf ter hoogte van boring 123 kan veroorzaakt zijn door bijvoor
beeld (plaatselijke) erosie door een beekloop. Een andere mogelijkheid is dat het 
een zogenaamde pingo-ruïne betreft.

Veen en detritus-gyttja
Het dekzand is afgedekt door een pakket rietveen. De top van het veenpakket is 
in sommige gevallen veraard. In het grootste deel van het plangebied is de top 
van het veen echter geërodeerd door de jongere Flevomepr Afzettingen (detritus- 
gyttja), vaak nerkenbaar aan de scherpe overgang tussen beide afzettingen. In 
het westelijke deel worden het veenpakket en de detritus-gyttja-afzettingen van

t

elkaar gescheiden door de Oude Getijde Afzettingen. Het gaat om zand- en klei
lagen die geïnterpreteerd zijn als respectievelijk strandwalafzettingen en 
Unioklei.

Strandwalafzettingen
De strandwal is over een lengte van één km in het westelijke deel van het 
plangebied in kaart gebracht (figuur 2 en kaartbijlage 2). De breedte bedraagt 
ongeveer 400 meter. Plaatselijk is de (top van de) strandwal al aangetroffen op 
30 cm -Mv (vanaf de bouwvoor). De totale dikte van de strandwalafzettingen 
varieert van enkele centimeters tot meer dan twee meter (figuur 3). De strandwal 
bestaat uit kleiarm, matig grof zand. Duidelijke sporen van bodemvorming zijn 
niet aangetroffen. Wel zijn op verschillende diepten in de strandwal kleiige en 
humeuze (tot venige) lagen aangetroffen. Dit wijst er op dat de strandwal niet
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in één keer, maar in meer fasen is ontstaan. De humeuze lagen zijn zeer waar- 
scnijnlijk tijdens de tussenliggende stilstandsfasen ontstaan. Opvallend is dat 
het (geschematiseerde) profiel van de strandwal van Zandwerven (Noord-Holland) 
een sterk vergelijkbare opbouw laat zien (inclusief de 'humeuze vegetatielagen'; 
Pons 81 Wiggers, 1959: 142 S figuur 20).

De basis van de strandwal rust in de meeste gevallen op het veen. In de boringen 
91, 162, 196 en 229 ontbreekt de veenlaag en ligt het strandwalzand direct op 
het pleistocene zand. Tegen de verwachting in blijkt het bodemprofiel (in de top 
van het dekzand) nog grotendeels intact (boring 229).

Unioklei
De Unioklei is uitsluitend aangetroffen in het zuid westelijke deel van het plangebied 
(figuur 4). De top van de afzettingen is aangetroffen vanaf 35 cm -Mv (ca. 4,4 m 
-NAP) en bestaat in het algemeen uit sterk humeuze (soms venige), bruingrijze 
klei. Kenmerkend voor de Uniokleien in het plangebied is dat het in het algemeen 
slappe sedimenten betreft: aanwijzingen voor de aanwezigheid van compacte 
en/of gerijpte lagen zijn in de boringen niet aangetroffen. In enkele boringen (daar 
waar een dun pakket Unioklei op de strandwal uitwigt) is de Unioklei mogelijk 
iets gerijpt. Hier zijn tevens houtresten in de klei aangetroffen. De dikte van het 
pakket Unio-afzettingen varieert van minder dan tien cm (direct op de strandwal) 
tot ongeveer 1,5 m in het uiterste zuidwesten (figuur 4).

Doorbraak in strandwal door Unioklei
De vorming van de strandwal verliep zeer waarschijnlijk (grotendeels) gelijktijdig 
met de afzetting van de Unioklei. De Unioklei ligt direct op de strandwal. Ter 
hoogte van boring 149 ligt de top van de strandwal iets lager. De laagte kan 
oorspronkelijk reeds in de strandwal aanwezig zijn geweest of het gevolg zijn van 
erosie die optrad bij sedimentatie van de Unio-afzettingen. Duidelijk zichtbaar is 
dat de Unio-afzettingen via de opening in de strandwal in een smalle zone achter 
de strandwal zijn gesedimenteerd (vergelijk figuur 4 en kaartbijlage 2).

A lm ere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen
Deze afzettingen vormen de top van het bodemprofiel en liggen op de Flėvomeer 
Afzettingen (in het centrale en oostelijke deel) of direct op de strandwal- en/of 
Unio-afzettingen (in het westelijke deel). De totale dikte van het pakket varieert 
van ongeveer 50 cm tot één meter. De Al.mere Afzettingen bestaan overwegend 
uit licht kleiig zand, de Zuiderzee Afzettingen uit enigszins humeuze, zandige 
klei. In beide komen schelpfragmenten voor. De IJsselmeer Afzettingen zijn 
opgenomen in de bouwvoor en derhalve niet herkenbaar.

3.2.2 Archeologie

In een groot aantal boringen zijn vondsten gedaan (zowel waarnemingen in het 
veld als in de zeefresiduen). Het betreft hoofdzakelijk houtskool dat is aangetroffen 
in de top van het dekzand en de strandwal (kaartbijlagen 1 Ã 2). In de boringen
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240, 251 en 471 zijn (in de top van het dekzand) kleine fragmentjes onverbrand 
(vissen-) bot aangetroffen. Van ae (top van de) strandwal is een fragment onver
brand bot (vissentand) afkomstig (boring 164).

Dat hoofdzakelijk houtskool is aangetroffen, is niet zo heel vreemd omdat houts
kool de meest voorkomende en verbreide archeologische indicator is; door het 
geringe gewicht wordt het makkelijk verspreid via water en/of wind. Daarnaast 
hangt het samen met allerlei activiteiten direct buiten de eigenlijke nederzettingen. 
Niettemin kan niet aan elk houtskool-deeltje een archeologische betekenis worden 
toegedicht: houtskool kan behalve een antropogene namelijk ook een natuurlijke 
oorsprong hebben (ten gevolge van bosbrand, bliksem-inslag en dergelijke).
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4 De archeologische verwachtingskaart

4.1 Methoden

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een archeologisch verwachtingskaart 
van het plangebied. De archeologische verwachting is gedefinieerd als de kans 
op het voorkomen van archeologische vindplaatsen. Een verwachtingskaart is 
derhalve een kaart waarop de verwachte dichtheid aan archeologische resten is 
weergegeven door middel van vlakken en zones. Gegevens met betrekking tot 
verstoringen van de bodem zijn eveneens opgenomen, voor zover deze relevant 
zijn voor mogelijk aanwezige vindplaatsen.

De kaart is gebaseerd op het principe dat archeologische waarden niet willekeurig 
over een gebied verspreid zijn, maar gerelateerd zijn aan bepaalde (voormalige) 
landschappelijke elementen. De archeologische verwachting wordt daarom in sterke 
mate bepaald door de geo(morfo)logische kenmerken van het plangebied. Behalve 
naar deze landschappelijke kenmerken is eveneens gekeken naar het voorkomen van 
archeologische resten in het plangebied. Naast de resultaten van het veldonder
zoek worden gegevens van reeds bekende vindplaatsen uit vergelijkbare gebieden 
gebruikt voor het opstellen van een verwachtingsmodel. Hierdoor is het mogelijk 
een onderbouwde archeologische verwachting toe te kennen aan verschillende 
delen van het plangebied. In eerste instantie wordt de archeologische verwachting 
opgesteld voor de afzonderlijke geo(morfo)logische eenheden (dekzand, Unio- en 
strandwalafzettingen). De archeologische verwachtingen per geo(morfo)logische 
eenheid worden vervolgens gecombineerd tot. één archeologische verwachting. De 
archeologische verwachting is weergegeven in zones, waarbij is uitgegaan van een 
driedeling in hoog, middelhoog en laag. Hoe hoger ae verwachting, des te hoger de 
verwachte dichtheid aan archeologische vindplaatsen in de desbetreffende zone.

Uit het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. De archeologi
sche verwachtingskaart is daarom gebaseerd op de resultaten van het verkennend 
booronderzoek en de algemene kennis over de ligging en verspreiding van bekende 
archeologische vindplaatsen in Flevoland. In dit geval kan gesproken worden van 
een kaart die gebaseerd is op 'expert judgement'. Een dergelijke methode is al 
vaker toegepast tijdens vergelijkbaar archeologisch onderzoek in Zuidelijk 
Flevoland (o.a. Muller S Raemaekers, 2001; Raemaekers, 19993/b).

Grondwatercurve
Op grond van de hoogteligging van (de top van) het dekzand kan een globale 
datering verkregen worden van het tijdstip waarop delen van het landschap met
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een bepaalde hoogteligging beūekt werden door veen- en meerafzettingen. Deze 
methode is onder meer toegepast bij de opgraving van de A27-Hoge Vaart, voor 
ae verwachtingskaarten van verschillende plangebieden in de gemeente Almere 
en voor een landschapskartering nabij Kuinre (De Boer, 2000; Hogestijn e.a., 1995; 
Raemaekers, 1999a). Hiervoor zijn de gegevens van de relatieve grondwaterpiegel- 
stijgingscurve (Gotjé, 1993: 79) gebruikt. Omdat de curve is opgesteld voor de 
Noordoostpolder (omgeving van Schokland), is deze zonder verdere aanpassingen 
gebruikt voor onderhavig onderzoek. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk 
de minimale ouderdom te bepalen van mogelijke archeologische vindplaatsen voor 
een gegeven diepteligging. Omgekeerd kan voor verschillende tijdstippen bepaald 
worden op welke hoogte de grondwaterstand zich destijds (bij benadering) bevond.

4.2 Resultaten

4.2.1 Het dekzandlandschap

Algemeen
Het dekzandoppervlak vertoont in het plangebied een globale helling (ca. 0,5 m/km) 
van noordoost naar zuidwest. Naast deze algemene trend is de aanwezigheid van 
relatief smalle dekzandruggen Kenmerkend voor het dekzandoppervlak. De stijgende 
zeespiegel in het Holoceen heeft een stijging van het grondwater tot gevolg gehad. 
Onder invloed hiervan is veengroei op het dekzand opgetreden. Met behulp van 
de grondwatercurve (Gotjé, 1993) zijn voor delen van het dekzandoppervlak met 
een bepaalde hoogte igging de bijbehorende verdrinkingstijdstippen berekend 
(tabel 2). In de laagste delen van het plangebied (lager dan 7,5 m -NAP; zie 
kaartbijlage 1) begon de veengroei rond 5200 voor Chr. De stijging van de grond
waterspiegel verliep tamelijk geleidelijk: ongeveer 20 cm per eeuw. Rond 3700 voor 
Chr. zijn uiteindelijk ook de hoogste delen van het laat-pleistocene landschap (in 
het oostelijKe deel van het plangebied) verdronken (5,0 m -NAP; zie kaartbijlage 
1). In het plangebied kunnen derhalve op het dekzand bewoningssporen uit het 
Laat Paleolithicum, Mesolithicum, Vroeg en Midden Neolithicum aanwezig zijn.

diepte (cm -HAP) , tü^stip (járen voor Chr.) „
450 3400
500 3700
600 4300
700 4800
750 5200

Tabel 2: Bekende 

verdrinkingstijdstippen.

Locatiekeuze
Voor het opstellen van een verwachtingsmodel is het een eerste vereiste inzicht 
te hebben in de factoren die bepalend zijn geweest voor de keuze van een woon
locatie. Een belangrijk kenmerk van de culturen in de Steentijd is dat de mens zich 
voornamelijk in leven hield door middel van jacht en het verzamelen van voedsel. 
Een structurele vorm van landbouw ontbreeict. Deze zogenaamde 'jagers-verzamelaars'
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trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk (dagen, weken) op een 
verblijfplaats (Arts, 1988). Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in basiskampen 
en extractie kam pen. Bij een ruimtelijke analyse van het dekzandlandschap blijkt 
dat de ligging van beide typen kampen zeer sterk aan landschappelijke eenheden 
is gebonden. In vrijwel alle gevallen zijn de archeologische vindplaatsen te vinden 
op overgangen van nat naar droog (de zogenaamde gradiëntsituaties). Dit verband 
is sterker naarmate deze gradiënt markante1- is: de meeste archeologische vind
plaatsen uit deze periode zijn te vinden op hoge opduikingen tegen natte laagten. 
Basisnederzettingen liggen daarbij in het algemeen op de grotere landschappelijke 
opduikingen, terwijl de extractie kam pen tevens op zeer kleine opduikingen kunnen 
voorkomen. Een verklaring voor deze sterke relatie moet worden gezocht in de 
volgende factoren:
1. landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van 

elkaar voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit 
brengt voor jagers-verzamelaars met zich mee dat op dergelijke locaties een 
grote verscheidenheid aan voedselbronnen (plarten en dieren) op korte 
afstand voorhanden is;

2. de beekdalen vormen de belangrijkste transportroutes in het door bossen 
gedomineerde landschap;

3. langs eroderende oevers van beken kunnen vuursteenhoudende morene- 
afzettingen aan de oppervlakte liggen. In een begroeid dekzandlandschap kan 
een dergelijke ontsluiting als een belangrijke bron van vuursteen dienen.

In plaats van het hanteren van de verschillende archeologische perioden (Paleo-, 
Meso- en Neolithicum) wordt in onderhavig rapport bewust gebruik gemaakt van 
het begrip jagers-verzamelaars. Hoewel de scheiding tussen Mesolithicum en 
Neolithicum (circa 5.000 voor Chr.) gebaseerd is op de introductie van aardewerk 
ir West-Nederland, betekent dit niet dat de mensen van de ene dag op de andere 
van een jagers-verzamelaarsDestaan overgingen op landbouw. Het is zelfs waarschijn
lijk dat in het plargebied tot ver in het Neolithicum voornamelijk samenlevingen 
voorkwamen die leefden van jacht en het verzamelen van voedsel (o.a. Zeiler, 1997). 
Bovendien is het waarschijnlijk dat sprake was van een langdurige periode waarin 
beide voedselvoorzieningssystemen naast elkaar en gecombineerd voorkwamen. De 
locatiekeuze-factoren voor jagers-verzamelaars zijn dus behalve voor het Paleo- 
lithicum en Mesolithicum voor het plangebied in hoge mate ook van toepassing 
voor het Neolithicum. .

Factoren
De factoren waarop de archeologische verwachting voor het dekzandoppervlak 
gebaseerd is, zijn de mate van erosie van het dekzandoppervlak, de nabijheid 
van gradiënten en de aangetroffen archeologische indicatoren. Onafhankelijk 
van bovenstaande drie factoren is aan enkele hoger gelegen (en relatief grote) 
dekzandruggen in het oosten van het plangebied een hoge archeologische ver
wachting toegekend. Het uitgangspunt hierbij is het mogelijk voorkomen van 
basiskampen van jagers/verzamelaars.
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Mate van erosie
Aar delen van het plangebied waar de top van het dekzand geërodeerd is, is een 
lage archeologische verwachting toegekend. In deze zones women beide overige 
factoren (aanwezigheid van archeologische indicatoren en gradiënt) niet meer 
betrokken.

Gradiënten
In gebieden die geleidelijk steeds natter werden (en zoals het plangebied uitein
delijk verdronken), is niet zozeer de (absolute) hoogteligging, maar zijn eerder 
de hoogteverschillen op relatief kleine afstand van belang. De achterliggende 
gedachte is dat op elk tijdstip (tot ca. 3700 voor Chr. toen de hoogste delen van 
het dekzandoppervlak eveneens verdronken) gradiëntzones in het landschap te 
vinden zijn geweest. Met de stijgende grondwaterspiegel (en veenontwikkeling) 
'verschoven' de gradiënten naar de hoger gelegen delen (in het plangebied van west 
naar oost). Ter illustratie: de dekzandkop ter hoogte van boring 72 (ca. 6,5 m - NAP; 
zie kaartbijlage 1) vormde vermoedelijk rond 450C voor Chr. een gradiëntzone. 
Globaal 400 jaar later (4100 voor Chr.) waren de lichtoranje gebiedsdelen op 
kaartbijlage 1 (5,75 m -NAP) verdronken en vormde de dekzandkop ter hoogte 
van boring 601 een gradiëntzone.

De gradiënten zijn berekend aan de hand van de lokale hoogteverschillen van 
het dekzandoppervlak. De gradiëntkaart die op deze wijze is verkregen, geeft in 
feite de (lokale) hellingen weer. Hierbij is van belang dat des te groter de lokale 
hoogteverschillen zijn (en dus hoe steiler de helling is), des te langer heeft de 
desbetreffende dekzandkop (of-rug) een gradiënt gevormd. Naar verwachting is 
in deze zones de kans op het voorkomen van archeologische resten het grootst.

Uit de classificatie van ae hellingen in het plangebied blijkt dat deze een zoge
naamde normaal-verdeling benadert. Er is gekozen om de grens tussen een hoge 
dan wel lage archeologische verwachting (geũaseerd op de gradiënt) zo te leggen 
dat 507o van het oppervlak een grotere helling heeft. Op deze wijze is het opper
vlak van het plangebied verdeeld in 507o hoge archeologische verwachting en 
507u lage archeologische verwachting op grond van de (lokale) gradiënt in het 
dekzandoppervlak.

Aanwezigheid van archeologische indicatoren
Aan de zones rond de boringen met archeologische indicatoren is (onafhankelijk 
van de hoeveelheid aangetroffen indicatoren) een hoge archeologische verwachting 
toegekend. Deze hoge archeologische verwachting op grond van de aanwezigheid 
van archeologische indicatoren geldt voor een cirkel met een diameter van ruwweg 
25 m rondom de boring waarin zij zijn aangetroffen.

Door de drie bovengenoemde factoren te combineren is de uiteindelijke archeo
logische verwachtingskaart voor het dekzandoppervlak vervaardigd (tabel 3).
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wel archeologische 
indicatoren aangetroffen

geen archeologische 
indicatoren aangetroffen

heltin gklasse »50oZo hoge archeologische 
verwachting

middelhoge archeologische 
verwachting

hellingklasse «500Zo middelhoge archeologische 
verwachting

lage archeologische verwachting

erosie lage archeologische verwachting lage archeologische verwachting

Tabel 3î Weging van 

factoren voor de archeO' 

logische verwachting 

voor het dekzand- 

oppervlak.

4.2.2 De Strandwal

De strandwal is ontstaan tijdens de vorming van het binnenmeer, waarbij de 
Unioklei is afgezet (Ş 2.2). Uitgaande van de grondwatercurve is berekend dat de 
hoogste delen van de strandwal (4,5 m -NAP; zie kaartbijlage 2) rond 3400 voor 
Chr. zijn verdronken. Op de strandwal kunnen derhalve archeologische resten 
aanwezig zijn uit het Midden Neolithicum. Uit de hoogteligging blijkt eveneens 
dat terwijl het omringende dekzandoppervlak al verdronken was, de strandwal nog 
een (bewoonbare) hoogte vormde: een gradiëntzone bij uitstek. Hierdoor was het 
zeer waarschijnlijk een gunstige woonlocatie in het natte veenlandschap. Voor de 
gehele strandwal geldt derhalve een hoge archeologische verwachting.
Plaatselijk zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de top van de strandwal 
(ŝ 3.2.2). Uit opgravingen op de strandwal van Zandwerven (Noord-Holland) blijkt 
dat ook (juist) op enige diepte onder de top van de strandwal archeologische 
cultuurlagen aanwezig zijn (Soonius, 1994). Dezelfde constatering is ook gedaan 
bij archeologisch onderzoek op een strandwal nabij Schipluiden in Zuid-HoLland 
(Deunhouwer, 2001 S 2002).

4.2.3 De Unio-afzettinqen

In de boringen zijn geen archeologische resten aangetroffen in de Unio-afzettingen. 
De afzettingen zijn bovendien slecht ontwikkeld (ongerijpt en slap) en bestaan uit 
humeuze (soms tot venige), grotendeels ongerijpte, zware siltige klei. Dergelijke 
afzettingen worden in het algemeen ongeschikt geacht voor (prehistorische) 
bewoning. Voor de Unio-afzettingen geldt derhalve een lage archeologische 
verwachting.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Het verkennend archeologisch onderzoek in het plangebied Emmelhage (gemeente 
Noordoostpolder) kon in grote lijnen worden uitgevoerd zoals gepland was. Tijdens 
het verkennend booronderzoek zijn drie geomorfologische eenheden in kaart 
gebracht:

- het laat-pleistocene dekzandoppervlak;
-de strandwalafzettingen;
-de Unio-afzettingen.

Op basis van erosieverschijnselen, het voorkomen van archeologische indicatoren 
en de hoogte ligging alsmede het lokale reliëf (gradiënt) in/van het dekzandopper
vlak is een verwachtingsmodel opgesteld voor deze geomorfologische eenheid.
Op basis van deze factoren is aan het dekzandoppervlak een hoge, middelhoge 
of lage archeologische verwachting toegekend. Op basis van de structuur van de 
Unioklei in het plangebied is de archeologische verwachting voor deze geomorfo
logische eenheid laag. Aan de strandwalafzettingen is een hoqe archeologische 
verwachting toegekend.

De archeologische verwachtingen per geo(morfo)logische eenheid zijn op de archeo
logische verwachtingskaart gecombineerd tot één archeologische verwachťng. De 
archeologische verwachting is weergegeven in zones met een hoge, middelhoge 
of lage archeologische verwachting.

5.2 Aanbevelingen

Het algemene rijks- en provinciaal beleid is voor een belangrijk deel gericht op het 
behoud van archeologische waarden (zie bijlage 1). Derhalve wordt aanbevolen 
om de top van de strandwalafzettingen en het dekzandoppervlak zoveel mogelijk 
te ontzien tijdens bodemwerkzaamheden en -ingrepen die zeer waarschijnlijk met 
de woningbouw en verdere inrichting van het plangebied gepaard zullen gaan. 
Concreet betekent dit dat aanbevolen wordt om te onderzoeken of de inrichtings
plannen op zodanige wijze kunnen worden aangepast dat bodemingrepen tot in 
of net boven de top van de strandwal en/of het dekzandoppervlak zoveel mogelijk 
vermeden worden.
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Zones met een hoge archeologische verwachting (kaartbijlage 3: oranje 
eenheden)
In zones met een hoge archeologische verwachting wordt de hoogste dichtheid 
aan archeologische vindplaatsen verwacht. In deze zones dienen ingrepen die tot 
fysieke aantasting van de (verwachte) archeologische waarden leiden zoveel 
mogelijk voorkomen te worden. Aanbevolen wordt om in een zo vroeg mogelijke 
fase van de planvorming (na vaststelling van het definitieve inrichtingsplan) in 
de desbetreffende zones een karterend archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit 
bestaat uit een booronderzoek waarbij een grotere boordichtheid (meer boringen 
per ha) en een grotere boordiameter toegepast worden. Het karterend onderzoek 
heeft tot doel vast te stellen waar in de zones met een hoge archeologische 
verwachting daadwerkelijk archeologische vindplaatsen aanwezig zijn..

Zones met een middelhoge archeologische verwachting (kaartbijlage 3: gele 
eenheden)
In zones met een middelhoge archeologische verwachting worden archeologische 
vindplaatsen verwacht, maar met een iets lagere dichtheid dan in de zones met 
een hoge archeologische verwachting. Bij de planuitvoering dient rekening te 
worden gehouden met de (verwachte) aanwezige archeologische waarden.
Gezien de (verwachte) lagere dichtheid aan archeologische vindplaatsen en het 
grote oppervlak van de zone met een middelhoge archeologische verv/achting wordt 
een vlakdekkend karterend archeologisch onderzoek in deze zone niet haalbaar 
geacht. Derhalve wordt aanbevolen om, indien tijdens het karterend vervolgonder
zoek van de zones met een hoge archeologische verwachting (oranje eenheden) 
daadwerkelijk archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, in de aangrenzende 
delen met een middelhoge verwachting in een straal van 50 m rondom de vind
plaatsen eveneens een karterend vervolgonderzoek uit te voeren. Tevens is het 
raadzaam om aan de zones met een middelhoge archeologische verwachting (waar 
geen karterend vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden) in het bestemmingsplan 
een stelsel van aanlegvergunningen op te nemen met het oog op toekomstige 
bodemingrepen.

Zones met een lage archeologische verwachting (kaartbijlage 3: groene 
eenheden)
In zones met een lage archeologische verwachting is de kans op het voorkomen 
van archeologische vindplaatsen klein tot zeer klein. Normaliter kunnen geplande 
ingrepen in deze zone zonder beperkingen (tenminste voor zover het de archeo
logische waarden betreft) worden uitgevoerd.

Ten aanzien van het vervolgtraject in het plangebied Emmelhage wordt aanbevolen 
te overleggen met de provinciaal archeoloog (dhr. A.A. Kerkhoven: zie bijlage 1).
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