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� Inleiding 

Aan de Roggebotweg 26 te Dronten is een melkveehouderijbedrijf gevestigd (zie figuur 1 voor de ligging 

van het plangebied). Op dit bedrijf worden circa 110 melkkoeien en 70 stuks jongvee gehouden. Ten 

behoeve van dit melkveehouderijbedrijf is 66 hectare landbouwgrond in gebruik. Op deze landbouwgrond 

wordt gras en snijmais geteeld.  

 

Om in 2015 beter in te kunnen spelen op de afschaffing van het melkquotum is het nodig om nu al ruimte 

te creëren om meer melkkoeien te gaan houden. De bedoeling is om het bedrijf uit te breiden naar 190 

melkkoeien en 121 stuks jongvee. Dit betekent dat de bestaande ligboxenstal met 1.155 m2 wordt 

uitgebreid. Om voor de grotere aantallen melkkoeien voldoende ruwvoer te hebben, zal ook de 

ruwvoeropslag uitgebreid dienen te worden.  

 

Doordat de uitbreiding niet binnen het huidige bouwperceel past, is het noodzakelijk om deze te 

vergroten. 

  

 Figuur 1: ligging plangebied 

 

 Bron: Topografische dienst 

 

Het vigerende bestemmingsplan is het bestemmingsplan Buitengebied Dronten (9010), dat in 2008 

onherroepelijk is geworden. In dit bestemmingsplan heeft het plangebied de gebiedsbestemming 

‘Agrarisch gebied’ en de aanduidingen ‘bouwperceel’ en ‘verwachtingsgebied archeologische waarden’ 

(zie figuur 2 op pagina 8). 
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Binnen de bestemming ‘bouwperceel’ mogen gebouwen ten behoeve van de uitoefening van het 

agrarische bedrijf worden gebouwd. Het is mogelijk om de aangrenzende gronden aan het bouwperceel  

van de aanduiding ‘bouwperceel’ te voorzien. Hiervoor is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het 

bestemmingsplan. De voorwaarden waaraan dan moet worden voldaan zijn in paragraaf 3.2.2 

opgenomen. 

 

 Figuur 2: plankaart Roggebotweg 26 vigerend bestemmingsplan 
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� ��������	
����� 

��� Bestaande situatie 

Op de Roggebotweg 26 is een melkveehouderijbedrijf gevestigd. Het bedrijf ligt circa 5 kilometer ten 

oosten van Dronten. Op het perceel staan een bedrijfswoning, een ligboxenstal, een jongveestal, een 

werktuigenberging, twee mestsilo’s en een drietal kuilplaten. In figuur 3 is de bestaande situatie 

weergegeven.  

 

 Figuur 3: bestaande situatie Roggebotweg 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de zuidzijde wordt het perceel begrensd door een kavelsloot. Aan de noordzijde van het perceel 

staat een bomenrij van circa 6 meter. Er is één ontsluiting op de Roggebotweg, aan de oostzijde van het 

perceel. Het bouwperceel is nu circa 11.200 m2 groot. Het bouwperceel is 160 meter diep en 70 meter 

breed. De bestaande (kleinste) mestsilo ligt op circa 7 meter van de noordelijke perceelsgrens. De 

werktuigenberging ligt op circa 17 meter van de oostelijke perceelsgrens. De bestaande ligboxenstal ligt 

op circa 15 meter van de zuidelijke perceelsgrens. De bestaande (grote) mestsilo ligt op circa 13 meter 

van de westelijke perceelsgrens.  

 

De landbouwgrond is via de westzijde en de noordzijde van het bouwperceel te bereiken.  

 

De omgeving van Roggebotweg 26 is agrarisch gebied. Direct aan de zuidzijde van het perceel ligt 

Roggebotweg 28, een melkveebedrijf met de bestemming ‘agrarisch gebied’. Aan de noordzijde op een 

afstand van circa 225 meter, ligt een akkerbouwbedrijf. 

 

Aan de oostzijde van het bouwperceel ligt het bosgebied ‘Het Roggebotzand’. Dit bosgebied is een 

onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.  
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��� Nieuwe situatie 

Aan de westzijde aangrenzend aan de bestaande ligboxenstal wordt een nieuwe ligboxenstal gebouwd. 

Daarnaast worden aan de westzijde van de nieuwe ligboxenstal 2 nieuwe sleufsilo’s geplaatst. Ook 

worden er 2 sleufsilo’s gebouwd aan de noordzijde van de bestaande jongveestal. 

In figuur 4 is de gewenste nieuwe situatie weergegeven. 

 

 Figuur 4: nieuwe situatie Roggebotweg 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de uitbreiding van het bedrijf te realiseren, dient het bouwperceel aan de westzijde met circa  

4.480 m2 te worden uitgebreid (56 m x 80 m) en aan de noordzijde met circa 2.160 m2 (10 m x 216 m). 

De totale oppervlakte wordt dan met 6.640 m2 uitgebreid.  

 

In de nieuwe situatie is de afstand tussen de mestsilo de noordelijke perceelsgrens circa 12 meter. De 

afstand van de werktuigenberging en de oostelijke perceelsgrens blijft ongewijzigd. De afstand tussen de 

nieuwe ligboxenstal en de zuidelijke perceelsgrens is 10 meter. De afstand tussen de mestsilo en de 

westelijke perceelsgrens is 10 meter. Het bouwblok wordt aan de noord- en westzijde omringt met een 

erfsingel van minimaal 6 meter. 

 

De ontsluiting op de Roggebotweg wordt niet gewijzigd. De toegang tot de landbouwgrond blijft in de 

nieuwe situatie ongewijzigd.  
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� Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt het wijzigingsplan getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. 

��� Rijks- en provinciaal beleid 

����� Rijksbeleid 

Het rijksbeleid geeft in de Nota Ruimte aan dat een vitaal platteland bevorderd moet worden in gebieden 

waar geen natuurgebied of ecologische hoofdstructuur is gepland. Een voorwaarde voor vitale en 

duurzame landbouw is dat er een economisch perspectief aanwezig is. Hierbij wil de overheid dat de 

agrarische ondernemers voldoende ruimte krijgen om in te spelen op de eisen van de wereldmarkt. 

 

Door vergroting van het bouwperceel met ruimte om meer melkkoeien te houden kan er beter worden 

ingespeeld op de wereldmarkt. 

����� Nota landbouwontwikkeling (2003) Flevoland 

De provincie geeft in de Nota landbouwontwikkeling aan dat de landbouw een belangrijke plaats inneemt 

in de economische structuur, waarbij de landbouw op een rendabele wijze produceert. Dit kan door een 

optimalisering van de bedrijfsomvang, zodat de kostprijs per eenheid product wordt verlaagd. Het 

provinciaal beleid is erop gericht deze positie te behouden en daar waar mogelijk te versterken. De 

provincie streeft naar een landbouw die drager is van de vitaliteit van het landelijk gebied, economisch 

produceert. Hierbij levert de landbouw op een rendabele wijze producten waar de markt om vraagt. Ook 

produceert de landbouw duurzaam, waarbij zorgvuldig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het milieu, 

landschappelijke inpassing en continuïteit van de bedrijfsvoering speerpunt zijn. 

 

De sterke uitgangspositie van de Flevolandse landbouw, waaronder het goed ontwikkelde 

ondernemerschap, de sterke landbouwkundige infrastructuur en de hoge bodemvruchtbaarheid, bieden 

Flevolandse ondernemers unieke kansen. Door optimalisering van de bedrijfsomvang via het vergroten 

van het bedrijfsareaal, kan de kostprijs per eenheid product worden verlaagd.  

 

Het provinciaal beleid vermeld in deze nota, is opgenomen in het Omgevingsplan 2006 van de provincie. 

 

De continuïteit van het bedrijf aan de Roggebotweg 26 wordt bevorderd door vergroting van het 

bouwperceel. 

����� Omgevingsplan Flevoland (2006) 

De provincie Flevoland heeft in het Omgevingsplan 2006 het volledige omgevingsbeleid opgenomen 

voor de periode 2006-2015 met daarbij een doorkijk naar 2030. In het omgevingsplan onderschrijft de 

Provincie Flevoland de visie op een duurzame en vitale landbouw die in de Nota Ruimte wordt genoemd. 

De landbouwsector verandert in hoog tempo. Dit uit zich in schaalvergroting, een verschuiving van 

activiteiten, specialisatie, intensivering en een verbreding van de bedrijfsvoering.  

 

In het omgevingsplan geeft de provincie aan dat zij de agrarische sector in haar verdere ontwikkeling wil 

faciliteren en ondersteunen, zodanig dat er een duurzame, vitale landbouwsector ontstaat en er meer 

mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van andere economische functies in het landelijk gebied. 

Het provinciale beleid is gericht op het tot stand brengen en in stand houden van een duurzame en 

concurrerende landbouw. 
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De provincie wil een efficiënt ruimtegebruik, waarbij het bouwperceel zo goed mogelijk wordt benut. Is dit 

niet mogelijk dan is erfvergroting mogelijk. Deze erfvergroting dient wel betrekking te hebben op het 

agrarische bedrijf. Ook zullen erfsingels hersteld dienen te worden en zal de ontsluiting van het erf veilig 

moeten zijn met het oog op verkeer op de openbare weg.  

 

Het erf biedt op dit moment onvoldoende ruimte om de uitbreiding van het bedrijf te realiseren. Het 

vergroten van het bouwperceel is daarom noodzakelijk. Hiermee past de erfvergroting binnen het 

omgevingsplan van de provincie. De ontsluiting van het perceel op de openbare weg wijzigt niet en is 

ook nu al veilig. 

����� Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied (2008) 

De Provincie Flevoland heeft op 17 juni 2008 de beleidsregel “kleinschalige ontwikkelingen in het 

landelijk gebied” vastgesteld. Met deze beleidsregel geeft de provincie aan op welke wijze zij omgaat met 

de uitgangspunten zoals die in het Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot 

kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied. Voor een vitaal en duurzaam platteland wil de 

provincie meer ruimte bieden aan nieuwe kleinschalige niet agrarische en agrarisch aanverwante 

functies en aan de vergroting van (voormalige) agrarische bouwpercelen.  

 

In deze beleidsregel is aangegeven dat vergroting van het agrarische bouwperceel mogelijk is, mits er 

aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit betreffen de volgende voorwaarden: 

1. de ruimtelijke mogelijkheden voor verhoging van het bebouwingspercentage zijn verkend en zijn te 

beperkt bevonden; 

2. bij de aanvraag tot vergroting van het agrarische bouwperceel wordt aangegeven waarom de 

gevraagde vergroting noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf. Daarbij wordt ook 

het toekomstperspectief van het desbetreffende bedrijf of activiteit in beschouwing genomen. 

 

Ook dienen bij vergroting van het bouwperceel de landelijke en cultuurhistorische kwaliteiten behouden 

te blijven.  

 

De voorwaarden voor vergroting van het bouwperceel zijn door de gemeente in het bestemmingsplan 

buitengebied opgenomen en worden daarom in paragraaf 3.2.2 verder behandeld.  

��� Gemeentelijk beleid 

����� Structuurvisie Dronten 2020 

De structuurvisie Dronten 2020 van mei 1997 is een verantwoording van de beleidsinzet van de 

gemeente voor de komende periode. Het geeft een ruimtelijk programma, maar daarnaast is het ook een 

benaderingswijze voor het omgaan met ruimtelijke vraagstukken. Het vormt een kader voor de ruimtelijke 

planvorming en laat voldoende ruimte voor creativiteit.  

 

De structuurvisie is in breed overleg met de bevolking en maatschappelijke organisaties tot stand 

gekomen. Dit heeft geleid tot algemene doelen en uitgangspunten voor Dronten 2020. Voor het 

buitengebied zijn de basiskwaliteiten rust, groen en ruimte van belang. Waarbij opgemerkt wordt dat dit 

relatieve begrippen zijn en de verwachtingen en hoedanigheden samenhangen met ‘referentie’. 

Veranderingen in deze referentie kunnen leiden tot andere verwachtingen.  
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Ten aanzien van de agrarische sector wordt gesteld, dat een sterke agrarische structuur dient te worden 

bevorderd. De uitwerking hiervan wil de gemeente neerleggen in het bestemmingsplan buitengebied. De 

agrarische functie is de primaire functie in het buitengebied, dit betekent dat nieuw vestiging van niet-

agrarische functies in het buitengebied in principe wordt uitgesloten.  

 

De structuurvisie leidt niet tot belemmeringen voor de vergroting van het bouwperceel Roggebotweg 26. 

 

����� Bestemmingsplan Buitengebied Dronten (9010) 

In artikel 4 H onder 1 Bestemmingsplan Buitengebied (9010) is aangegeven dat Burgemeester en 

Wethouders wijzigingsbevoegd zijn om het bouwperceel te vergroten, overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 

sub a Wro.  

 

In het bestemmingsplan is in artikel 4 H en in bijlage 1 onder 1.2.5 aangegeven onder welke 

voorwaarden een vergroting van het bouwperceel is toegestaan: 

a. Bouwperceel mag niet groter zijn dan 2,5 ha; 

b. De niet naar de weg gekeerde zijden van het bouwperceel worden omgeven door  

 erfsingelbeplanting van ten minste 6,00 m; 

c. Er is zicht op langdurige vergroting van de productieomvang als gevolg van schaalvergroting, of  

 een behoefte aan extensivering en/of verbreding van bedrijfsactiviteiten; 

d. Binnen het bestaande bouwperceel is geen ruimte voor de benodigde uitbreiding; 

e. Breedte van het bouwperceel mag niet groter zijn dan de diepte, zodat het bouwperceel  

 rechthoekig blijft;  

f. Zorg voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, waaronder de verkavelingsrichting  

 en de erfsingels; 

g. Er dient rekening te worden gehouden met het bebouwingspatroon en milieugevoelige functies; 

h. Waterbeheerder dient om advies te worden gevraagd. 

 

Het bouwperceel heeft na vergroting een diepte van 216 meter en een breedte van 80 meter. Het 

bouwperceel is en blijft rechthoekig. 

 

De uitbreiding van de ligboxenstal heeft een nokhoogte van 8,532 meter en een goothoogte van 4,250 

meter. De dakhelling bedraagt 20°. Daarmee blijft het plan ruim binnen de maximale bouwhoogten en 

vereiste dakhelling genoemd in het bestemmingsplan buitengebied (9010). 

 

De nieuw aan te planten erfsingel wordt 6 meter breed. 

 

Hierna wordt besproken of de gewenste erfvergroting voldoet aan de voorwaarden a t/m h. 

 

a. Oppervlakte bouwperceel 

De oppervlakte van het bouwperceel in de nieuwe situatie bedraagt 1,78 ha en blijft daarmee ruim 

binnen de 2,5 hectare.  

 

b. Erfsingelbeplanting 

De erfsingelbeplanting zal aan de niet naar de weg gekeerde zijden worden aangebracht.  
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c. Langdurige vergroting 

Het melkveehouderijbedrijf heeft 100 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Om een financieel sterk 

melkveebedrijf te realiseren en te behouden is het nodig om het bedrijf uit te breiden. De investering in 

de ligboxenstal is dusdanig dat deze de komende 20-30 jaar zeker gebruikt zal worden voor de 

melkveehouderij. 

 

d. Huidig bouwperceel onvoldoende groot 

Door de gewenste uitbreiding van het bedrijf, biedt het bestaande bouwperceel onvoldoende ruimte. Een 

uitbreiding van het bouwperceel met 0,658 hectare is nodig om de uitbreiding en de gewenste erfsingels 

te realiseren.  

 

e. Breedte niet groter dan diepte bouwperceel  

De breedte van het bouwperceel is aan de voorzijde is na uitbreiding 80 meter. De diepte van het 

bouwperceel in de nieuwe situatie is 216 meter. Daarnaast is het bouwperceel rechthoekig en voldoet op 

dit punt aan de gestelde voorwaarden.  

 

f. Landschappelijke en cultuurhistorische waarde 

Het perceel blijft dieper dan dat het breed is en sluit daarbij na vergroting nog steeds aan bij de 

verkavelingsrichting. Ook zal de erfsingelbeplanting worden aangelegd. 

 

g. Bebouwingspatroon en milieugevoelige functies 

De nokrichting van de uitbreiding van de ligboxenstal komt in het verlengde van de het bestaande deel. 

De uitbreiding van de stal komt niet dichterbij de bedrijfswoning van Roggebotweg 28.  

Ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur worden geen eisen gesteld aan uitbreiding van 

veehouderijbedrijven. 

 

Dit betekent dat de uitbreiding van de ligboxenstal geen nadelige gevolgen zal hebben voor de directe 

omgeving.  

 

h. Advies waterbeheerder  

De locatie ligt in het gebied van waterschap Zuiderzeeland. Dit waterschap is om advies gevraagd. (zie 

bijlage A en paragraaf 4.6) 
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� Omgevingsfactoren 

Bij een vergroting van het bouwperceel is, naast het overheidsbeleid, ook de directe omgeving van 

belang. Diverse van toepassing zijnde omgevingsfactoren worden in dit hoofdstuk beschreven.  

 

��� (Vormvrije) Mer-beoordeling 

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

bestemmingsplan plan-Mer-plichtig (bijlage C en D), project-Merplichtig (bijlage C) of Mer-

beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 

opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de 

bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen: 

1. de kenmerken van de projecten; 

2. de plaats van de projecten; 

3. de kenmerken van de potentiële effecten. 

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D14) is de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor 

het fokken, mesten of houden van dieren opgenomen. Voor koeien geldt een drempelwaarde van 200 

melk- of kalfkoeien of 340 stuks vrouwelijk jongvee. Als combinatie geldt een drempelwaarde van 340 

melk- of kalfkoeien en vrouwelijk jongvee. 

De ontwikkeling vindt niet plaats in gevoelig gebied, omdat er geen sprake is van een Nationaal 

Landschap, een beschermd natuurmonument, een Natura 2000 gebied, een watergebied van 

internationale betekenis of van een kern- of natuurontwikkelingsgebied of verbindingszone binnen de 

EHS. 

In de nieuwe situatie zijn er op het bedrijf 190 melk- en kalfkoeien en 121 stuks jongvee aanwezig, zodat 

ruimschoots onder de drempelwaarden gebleven wordt. Daarnaast maakt het wijzigingsplan het 

uitbreiden van de veestapel tot boven de drempelwaarden redelijkerwijs ook niet mogelijk, gezien de 

oppervlakte en inrichting van het bouwperceel. In deze situaties dient er door het bevoegd gezag 

gemotiveerd te worden waarom er geen mer-beoordeling zal worden uitgevoerd. Bij deze motivering 

dient te worden getoetst aan alle andere selectiecriteria als bedoeld in bijlage III van de Europese richtlijn 

2011/92/EU), op basis waarvan een MER gemaakt zou moeten worden. Deze zogenaamde ‘vormvrije 

mer-beoordeling’ is opgenomen in bijlage 2.  

 

Geconcludeerd wordt dat er kan worden uitgesloten dat het plan belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu heeft. Hierdoor is er geen aanleiding om een volledige mer-beoordeling of planMER uit te voeren. 

Mocht in de toekomst toch een uitbreiding van de veestapel (tot meer dan 200 koeien) wenselijk zijn, dan 

zal in het kader van de vergunningverlening een mer-beoordeling verplicht zijn. 

 

��� Geluid 

De Wet geluidhinder (Wgh) vormt het juridische kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. De Wgh 

bevat een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidshinder door onder 

meer industrie, wegverkeer en spoorwegverkeer. Dit betekent dat de Wgh voor de wijziging van het 

bedrijf van onze cliënt zich vooral toespitst op verkeersgeluiden.  
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De vergroting van het bouwperceel leidt niet tot meer verkeersbewegingen van en naar het bedrijf. Er 

zullen even vaak dieren, melk en mest afgevoerd worden, alleen zal elke keer een grotere hoeveelheid 

of aantallen worden afgevoerd. Hierdoor zal de woning Roggebotweg 28 geen overlast ondervinden van 

het verkeer ten behoeve van het agrarisch bedrijf aan de Roggebotweg 26.  

 

De vergroting van het bouwperceel heeft betrekking op de agrarische functie van het bouwperceel. De 

woning op het bouwperceel komt niet dichter bij de Roggebotweg. Daarnaast is de erfvergroting ten 

behoeve van de uitbreiding van een ligboxenstal. Dit betekent dat de afstand van de bebouwing op het 

bouwperceel Roggebotweg 26 tot de Roggebotweg niet af neemt. 

 

��� Fijn stof 

De luchtkwaliteit wordt beïnvloed door de verkeersintensiteit en door de aanwezigheid van industrie en 

veehouderij. Voor wat betreft fijn stof gelden er bepaalde grenswaarden. maar als er sprake is van een 

beperkte toename van de luchtverontreiniging die niet in betekenende mate bijdraagt aan de 

concentratie PM10 in de buitenlucht (NIBM), hoeft een project niet getoetst te worden. Dit volgt uit artikel 

5.16 lid 1 sub c van de Wet milieubeheer. De definitie van NIBM is vastgelegd in het Besluit NIBM.  

 

In de ‘Handreiking fijn stof en veehouderijen’ is de vuistregel, wanneer een project NIBM is, als volgt 

weergegeven:  

“Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het niet altijd noodzakelijk om met 

behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM. Dit kan ook gedaan worden met een 

motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg projecten die namelijk overduidelijk NIBM 

zijn en waar een berekening niets toevoegt aan de conclusie. Als hulpmiddel bij de motivering is een 

vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan worden dat een uitbreiding/oprichting NIBM is. Deze 

staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is op de 3% NIBM grens, dus van na de inwerkingtreding 

van het NSL. In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen 

waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. Met behulp van 

de emissiefactorenlijst op www.vrom.nl kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie onder de 

NIBM grens blijft. Dit doet u door de hoeveelheid nieuwe dieren te vermenigvuldigen met de 

emissiefactor en deze te vergelijken met de waarden uit de tabel. De getallen in de tabel zijn worst-case 

genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd 

dan is opgenomen in de tabel dan is de oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Wanneer de toename in 

emissie in grammen hoger is dan in de tabel opgenomen is het project mogelijk IBM. Er zal een 

berekening met ISL3a uitgevoerd moeten worden om aan te tonen dat geen grenswaarden worden 

overschreden ofwel de uitbreiding bij precieze berekening toch NIBM blijkt te zijn.” 
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Het bedrijf op de Roggebotweg 26 heeft na wijziging de volgende aantallen vee: 

 

Rav-nr Omschrijving Aantallen Fijn-stofemissie 

(g/dier/jaar) 

Fijn stof (g/jaar) 

A1.100.1 en 

A1.12.1 

Melkvee, beweiden 190 118 22.420 

A3 Jongvee < 2 jaar 121 38 4.598 

Totaal 27.018 

 

Conclusie 

Het dichtstbijzijnde gevoelige object is Roggebotweg 28, een bedrijfswoning bij een veehouderijbedrijf. 

Deze woning ligt op een afstand van circa 100 meter van het dichtstbijzijnde dierenverblijf van het bedrijf 

aan de Roggebotweg 26. De totale emissie van de veestapel na wijziging (27.018 PM10/g/jaar), is 

dermate laag vergeleken met de totale emissie die NIBM is bij een afstand van 100 meter, dat een 

uitgebreide fijn stof berekening niet zinvol is. Gezien de fijn stof emissie van het bedrijf aan de 

Roggebotweg 26, na wijziging van 27.018 gram per jaar, en de afstand tot het dichtstbijzijnde gevoelige 

object, kan er vanuit worden gegaan dat deze emissie niet in betekenende mate bijdraagt aan de 

concentratie PM10. 

��� Bodem 

De grond waarop de nieuwbouw is gepland, is momenteel in gebruik als landbouwgrond. Op het bedrijf 

zullen geen activiteiten worden ontwikkeld die de bodem aantasten.  

 

Door het al jaren in gebruik zijn als landbouwgrond en doordat er op die plek geen 

bodemverontreinigende activiteiten zijn geweest, is de verwachting gerechtvaardigd dat er in deze 

gronden geen bodemverontreinigende stoffen aanwezig zijn.  

 

Een verkennend bodemonderzoek is alleen noodzakelijk in die gevallen waar personen langer dan 2 uur 

per dag in gebouwen aanwezig zijn. Nu er een nieuwe ligboxenstal en nieuwe sleufsilo’s worden 

gebouwd, waarin personen slechts kort verblijven, is een verkennend bodemonderzoek niet nodig.  

��� Flora- en fauna 

Ten opzichte van de huidige zuiver agrarische functie kan de ecologische inpassing geen probleem 

vormen. De uitbreiding van het bouwperceel wordt op de plek van het bestaande erf en landbouwgrond 

gebouwd. Gezien het jarenlange gebruik als erf en landbouwgrond valt het niet te verwachten dat hier 

beschermde dieren of planten voor komen. Een ecologisch onderzoek is daarom niet nodig.  

 

Op ruim 2 kilometer afstand ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ‘Ketelmeer en Vossemeer’. Dit 

gebied is vrijwel niet gevoelig voor ammoniak, de kritische depositiewaarde van dit gebied bedraagt 2400 

mol/ha/jaar. De achtergronddepositie in dit gebied bedraagt 1500-2000 mol/ha/jaar en blijft daarmee fors 

beneden de kritische depositiewaarde. Gezien de afstand van het bedrijf aan de Roggebotweg 26 tot dit 

Natura 2000-gebied is de verwachting dat de erfvergroting niet leidt tot een significant negatief effect op 

‘Ketelmeer en Vossemeer’ gerechtvaardigd. 
  



 

_______________________________________________________________________________________________ 

Wijzigingsplan Dronten Roggebotweg 26 (9010.91)                                                                            pagina 18 van 39 

 

De Natura 2000 gebieden in Gelderland en Overijssel zijn gevoeliger voor ammoniak. Voor deze 

gebieden is een vergunning aangevraagd bij zowel de provincie Overijssel als Gelderland. Overigens 

wordt er een luchtwasser op de stal geplaatst. De ammoniakemissie neemt daarom niet toe ten opzichte 

van de milieuvergunde situatie ten tijde van de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden. Ingevolge de 

Natuurbeschermingswet 1998 kan er daarom vergunning verleend worden. 

 

Het plangebied ligt niet in een ecologische hoofdstructuur, maar grenst aan de oostzijde wel aan het 

ecologische hoofdstructuur. De invloed van het plangebied op het EHS-gebied zal in de nieuwe situatie 

afnemen, omdat de nieuwe ligboxenstal (ten opzichte van het gebied) aan de andere kant van het bedrijf 

komt te liggen. Het plangebied schuift dus van het EHS-gebied af. Daarom is de vergroting van het 

bouwperceel niet van invloed op deze ecologische hoofdstructuur. 

��� Archeologie 

Op basis van het ‘Verdrag van Malta’ (1992) en de Wet op de archeologische monumentenzorg moeten 

archeologische waarden worden meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. 

 

Het plangebied ligt niet in het gebied dat door de provincie is aangewezen als ‘Archeologisch 

aandachtsgebied’.  

 

De archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Dronten laat zien dat het 

plangebied ligt in een gebied met een hoge archeologische verwachting. Volgens de archeologische 

beleidskaart ligt het plangebied in archeologisch waardevol gebied 3. Dit betekent dat er een 

archeologisch vooronderzoek nodig is, omdat er een oppervlakte groter dan 500 m2 geroerd wordt en 

dieper dan 40 cm. 

 

Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het plan is echter na uitvoering van het onderzoek 

gewijzigd. Het te bebouwen vlak ligt nog wel binnen de onderzochte invloedssfeer van de boorpunten. 

Het boorgrid is namelijk om de 50 meter. Hierdoor kan er worden volstaan met het huidige rapport. Dit 

rapport is apart bijgevoegd. Hieronder zijn de conclusie en de aanbevelingen uit het rapport weergeven: 

 
Conclusie 

Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat de bodemopbouw in het onderzoeksgebied bestaat uit een 

bouwvoor van 0,1 m, gevolgd door afzettingen van de Almere Laag (overwegend siltig zand), afzettingen 

van de Flevolaag (siltig, venig zand en veen) tot 1,8 à 2,85 m-mv en tenslotte dekzand zonder 

podzolbodem. Aangezien de bovenliggende holocene afzettingen uit fijn kalkrijk zand bestaat, gaat het 

waarschijnlijk om Ramspolzand. In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering is geen 

vondstmateriaal aangetroffen.  

De vragen met betrekking tot archeologie kunnen als volgt worden beantwoord: 

Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit? 

De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor (0,1 m), Almerafzettingen (overwegend siltig zand), 

afzettingen van de Flevolaag (venig siltig zand en veen), op een diepte van 1,8 tot 2,85 m-mv 

gevolgd door dekzand, zonder podzolbodem. 

Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 

verticale spreiding hiervan? 

Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
 

Vraag 3. Zijn er zones met een hoge dan wel lage archeologische verwachting? 

Op grond van bovenstaande onderzoeksresultaten moet de archeologische verwachting van het 

onderzoeksgebied worden bijgesteld naar laag. 
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Vraag 4. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens? 

De bodemopbouw komt grotendeels overeen met het verwachtingmodel. Een podzolbodem is 

echter niet aangetroffen. 

 

Aanbeveling 

Op grond van bovenstaande onderzoeksresultaten beveelt het onderzoeksbureau geen archeologisch 

vervolgonderzoek aan. Mocht men hier tijdens grondwerk alsnog op archeologische resten stuiten dan 

dient de heer D. Velthuizen van Nieuw Land Erfgoedcentrum, hiervan meteen op de hoogte gebracht te 

worden. Bovenstaande betreft een aanbeveling. Het selectiebesluit is te allen tijde voorbehouden aan de 

bevoegde overheid, in deze gemeente Dronten. 

 

��� Waterparagraaf 

Het bedrijf ligt in het gebied van waterschap Zuiderzeeland. De digitale watertoets ten behoeve van dit 

plan is ingevuld en is te vinden in bijlage A.  

 

Inleiding 

Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is, door middel 

van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. 

 

Waterrelevant beleid 

Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de belangstelling. 

Thema's zoals water in de stad en water als ordenend principe zijn als speerpunten aangegeven in het 

vigerende beleid zoals vastgelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding (ministerie van V&W), de Nota 

Ruimte (ministerie van VROM), de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21), het Nationaal 

Bestuursakkoord Water (NBW), de Handreiking Watertoets (VROM) en het Omgevingsplan Flevoland 

(Provincie Flevoland). 

Het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland staat beschreven in het Waterbeheerplan 2010-2015. 

Daarnaast is de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland een belangrijk regel stellend instrument 

waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. Op gemeentelijke niveau zijn het in 

overleg met het waterschap opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijke Rioleringsplan van 

belang. 

 

Op Europees, nationaal en stroomgebiedniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De 

KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het nationaal en Europees 

beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd 

en standstil (geen verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en ecologische waterkwaliteit). 

 

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 

• Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) 

• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren) 

Beide strategieën zijn vastgelegd in de Nota Ruimte (2006). 

 

Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe het vigerend waterbeleid is vertaald 

naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het plan, hoe met water in dit plan wordt 

omgegaan en op welke wijze de inrichtingsmaatregelen bijdragen aan Veiligheid, Voldoende en Schoon 

Water. 

Watertoetsproces 

De initiatiefnemer heeft Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken 

van de digitale watertoets (geoportaal en e-formulier). De beantwoording van de vragen heeft er toe 
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geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan 

hebben een geringe invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen. 

 

De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er nader overleg met het waterschap moet 

worden gevoerd. Waterschap Zuiderzeeland geeft een positief wateradvies. Het resultatenoverzicht is als 

bijlage A bij het plan gevoegd. De meest relevante gegevens zijn in het Waterlogboek van de gemeente 

Dronten opgenomen. Het logboek wordt ongeveer vier keer per jaar met Waterschap Zuiderzeeland 

besproken. 

 

Invloed op de waterhuishouding 

Veiligheid/Waterkeringen 

Het plan ligt niet buitendijks of in de keurzones van een waterkering. Het is daarom niet te verwachten 

dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterkering. Er wordt in het plan geen gebruikt 

gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. 

 

Voldoende water 

Wateroverlast 

Binnen het bestemmingsplan bedraagt de toename van het verharde oppervlak in landelijk gebied circa 

2.500 m2. Er zal geen ruimte voor waterberging verdwijnen. De afvoer vanuit het plangebied bedraagt bij 

een maatgevende bui met een kans van voorkomen van eens per jaar maximaal 1,5 l/s/ha. 

Het plangebied bevindt zich niet binnen een aandachtsgebied drooglegging en wateroverlast 2050. 

Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. 
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Goed functionerend watersysteem 

Het streefpeil in het plangebied bedraagt -/- 4,95 m NAP in peilvak 1.05 (zie onderstaande afbeelding). 

Het streefpeil zal als gevolg van het plan niet veranderen. Het functioneren van het huidige 

watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil) zal door de planuitvoering 

niet verslechteren. 

 

 

Bron:http://www.arcgis.com/home/webmap/embedViewer.html?webmap=869012ab2d4e40989f75f1806e8149

53&%3Bextent=4.8756%2C52.1152%2C6.2874%2C52.9298 

 

Voor het plan is grondwerk nodig. Hierbij dient aansnijden van het zandpakket voorkomen te worden 

vanwege ongewenste kwel of inzijging. In bepaalde situaties kan de goede kwaliteit van kwelwater benut 

worden. 

 

Het aantal maatregelen om het watersysteem in te richten zal zoveel mogelijk worden beperkt. 

Hemelwater wordt via infiltratie afgevoerd.  

 

Anticiperen op Watertekort 

Tijdens extreme droge perioden dient het inlaten van water mogelijk te zijn/blijven. De beschikbaarheid 

van water binnen het plangebied wordt in perioden van extreme droogte bepaald volgens de landelijke 

verdringingsreeks: 

1. Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade: achtereenvolgens stabiliteit waterkeringen, 

klink en zetting (veen en hoogveen) en natuur (gebonden aan bodemgesteldheid). 

2. Nutsvoorzieningen. Achtereenvolgens drinkwatervoorzieningen en energievoorzieningen. 

3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik: tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen en proceswater. 

4. Overige belangen: scheepvaart, landbouw, natuur (zolang geen onomkeerbare schade optreedt),  

industrie, waterrecreatie en binnenvisserij. 
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Schoon water 

Goede structuurdiversiteit 

Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond 

watersysteem. Oevers worden bij voorkeur en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht.  

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit 

Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt. 

 

Goed omgaan met afvalwater 

Voor nieuw te ontwikkelen terreinen wordt uitgegaan van het afkoppelen van regenwater en is de aanleg 

van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde. 

 

Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open 

water. Het afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.  

 

Schoon regenwater is: 

• Regenwater van verhardingen met een verkeersintensiteit < 1000; 

• Regenwater vanaf parkeerplaatsen met < 50 plaatsen; 

• Regenwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem schadelijke uitloogbare  

 stoffen zijn gebruikt; 

• Regenwater van onverhard terrein; 

• Regenwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen). 

 

Verontreinigingen door stedelijk afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden 

voorkomen. Indien er binnen het plan wordt afgeweken van bovengenoemde uitgangspunten, wordt 

verzocht contact op te nemen met de betreffende contactpersoon van Waterschap Zuiderzeeland. 

 

Overige procedures bij Waterschap Zuiderzeeland 

Voor het plan wordt verwacht dat een keurvergunning nodig is: nee 

Voor het plan wordt verwacht dat een WVO-vergunning nodig is: nee 

Voor het plan wordt verwacht dat een melding Bouwstoffenbesluit nodig is: nee 

 

Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld. Indien een of 

meerdere antwoorden op de hierboven gestelde vragen ja is, dan wordt een kopie van dit formulier 

automatisch doorgestuurd naar het team Vergunningverlening van Waterschap Zuiderzeeland. Indien 

een vraag onterecht met nee is beantwoord, blijft de opdrachtgever voor de realisatie van het plan 

verantwoordelijk voor de verplichtingen. 

��	 Verkeer 

Op de Roggebotweg 26 is nu al een melkveehouderijbedrijf gevestigd. Door uitbreiding van het 

bouwperceel ten behoeve van het bouwen van een ligboxenstal zal er vrijwel geen toename van verkeer 

ten behoeve van de landbouw zijn. 
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��
 Veiligheid 

Volgens het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ dient het bevoegde gezag het plan aan dit besluit te 

toetsen. In de huidige situatie zijn er in het plangebied geen kwetsbare objecten aanwezig zoals 

bejaardentehuizen of andere objecten waarin zich minder zelfredzame personen bevinden. Ook in de 

directe omgeving van het plangebied zijn geen kwetsbare objecten aanwezig. In het plangebied en in de 

directe omgeving van het plangebied zijn ook geen bepalende plaatsgebonden risicocontouren 

aanwezig. Gelet op de bevolkingsdichtheid in de directe omgeving van het plangebied en de aard van de 

ontwikkelingen binnen het plangebied wordt de oriënterende waarde voor het groepsrisico (GR) nergens 

ook maar benaderd. Berekeningen zijn daarom achterwege gelaten. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

De circulaire ‘risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ geldt als toetsingskader voor de risico’s van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De normen voor plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico 

(GR) zijn hierin geformuleerd in lijn met het besluit externe veiligheid voor inrichtingen.  

 

Op Roggebotweg 26 zal slechts beperkt gebruik worden gemaakt van gevaarlijke stoffen. Ook in de 

huidige situatie is dit al het geval. 

 

Groepsrisico (GR) 

De hoogte van het GR hangt samen met onder andere het aantal gevaarlijke stoftransporten, maar ook 

met de bevolkingsdichtheid in de nabijheid van de weg. Het aantal transporten met gevaarlijke stoffen en 

de hoeveelheid is dermate gering dat ervan groepsrisico geen sprake is, mede doordat de 

bevolkingsdichtheid aan de Roggebotweg erg laag is. Uiteraard zullen de nodige brand- en overige 

veiligheidseisen in acht worden genomen. 

���� Belangenafweging 

Bij realisatie van de uitbreiding van het bouwperceel van de Roggebotweg 26 moet er een 

belangenafweging gemaakt worden ten aanzien van belanghebbenden/omwonenden. Belangrijke 

aspecten hierin zijn visuele en verkeerstechnische aspecten en mogelijke inbreuk op privacy. Van groot 

belang voor de beoordeling van deze punten is uiteraard de ligging van het object ten opzichte van 

omwonenden. 

 

Direct ten zuiden van Roggebotweg 26 ligt het dichtstbijzijnde bedrijf. Dit is een rundveehouderijbedrijf. 

Ten noorden op ongeveer 225 meter afstand ligt een akkerbouwbedrijf. Zoals in de paragrafen aan het 

begin van dit hoofdstuk is weergegeven zijn door de uitbreiding geen nadelige gevolgen te verwachten 

voor omliggende agrarische bedrijven en (bedrijfs)woningen. Bovendien wordt de nieuwe ligboxenstal 

ten westen van de bestaande ligboxenstal gebouwd, waardoor de stal niet dichterbij de buren komt te 

liggen. Daarnaast zal door het in stand houden en vergroten van erfsingels het zicht op deze nieuwbouw 

grotendeels worden ontnomen. De privacy van de omwonenden wordt niet aangetast. Dit onder andere 

door de afstand tot de omwonenden en de inpassing van de uitbreiding van de ligboxenstal in de 

omgeving. 
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� Uitvoerbaarheid 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een wijzigingsplan. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

��� Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het wijzigingsplan doorloopt de procedure zoals vastgelegd in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wro. Door 

het voeren van de genoemde procedure, met de daar bijhorende zienswijzen-, c.q. beroepsprocedure, 

wordt de maatschappij betrokken bij het plan. 

 

In eerste instantie wordt het ontwerpwijzigingsbesluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter 

inzage gelegd. Tijdens de genoemde periode kan een ieder bij het college van Burgemeester en 

Wethouders zienswijzen indienen omtrent het ontwerpwijzigingsbesluit. Wanneer geen zienswijzen 

worden ingediend, wordt het wijzigingsbesluit vastgesteld. Wanneer wèl zienswijzen zijn ingediend, 

moeten deze voorzien worden van een gemeentelijke reactie. Vervolgens kan het wijzigingsplan, al dan 

niet gewijzigd naar aanleiding van een zienswijze, worden vastgesteld. De vaststelling van het 

wijzigingsplan wordt door het college van Burgemeester en Wethouders bekend gemaakt en ter inzage 

gelegd. Tegen het besluit is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

��� Economische uitvoerbaarheid 

De kosten en eventuele planschade die zijn gemoeid met de realisering van het plan komen ten laste 

van de initiatiefnemer.  

 

Per 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet 

rust op de gemeente de verplichting tot het verhalen van de kosten bij grondexploitatie via een 

exploitatieplan, tenzij kostenverhaal anderszins is verrekend. Het uitbreiden van het bouwperceel met 

daarop een nieuwe ligboxenstal valt niet onder de bouwplannen genoemd in Besluit ruimtelijke ordening. 

Er is daarom geen verplichting om een exploitatieplan vast te stellen. 
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� Juridische regeling 

 

Het wijzigingsplan Dronten - Roggebotweg 26 (9010.91) gaat vergezeld van een plankaart. Op deze 

plankaart is het bouwperceel aangegeven met een omvang van circa 1,73 ha. Voor dit deel van de 

plankaart vervangt het wijzigingsplan de bestemming van de gronden in het moederplan Buitengebied 

(9010). Na onherroepelijk worden van het wijzigingsplan maakt dit plankaartfragment als zodanig deel uit 

van het moederplan. De voorschriften van het moederplan blijven ongewijzigd van toepassing. De 

wijziging ziet alleen op de wijziging van de plankaart. Voor toetsing aan de voorschriften moeten 

derhalve artikel 4 en 28 en de algemene artikelen van het moederplan worden geraadpleegd.  

 

Met het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid besluit het college de volgende gebruiksregel toe te 

voegen, ten einde de realisatie en instandhouding van de erfsingels te waarborgen: 

 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemmingsplan, wordt in ieder geval gerekend: 

- Het in gebruik nemen van gebouwen en bouwwerken zonder de aanleg, binnen 3 jaar na het 

onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, en instandhouding 

van een erfsingel direct aangrenzend aan de bouwperceelsgrens, die voldoet aan het 

beplantingsplan zoals opgenomen in bijlage 3 Beplantingsplan; 

 

Deze bepaling is opgenomen in het wijzigingsbesluit. Aldus vastgesteld door het college van de 

gemeente Dronten d.d. … 

 

 

 

 

Secretaris       Burgemeester 
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Bijlage 1 - Digitale Watertoets 
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Bijlage 2 – Vormvrije MER beoordeling 

Het initiatief: 

1. Valt onder onderdeel D van de bijlage bij het besluit milieu-effectrapportage en 

2. Valt beneden de daarin genoemde drempelwaarde. 

 

Inleiding 

Het plan omvat de uitbreiding van het bouwvlak aan de Roggebotweg 26 te Dronten ten behoeve van de 

uitbreiding van de ligboxenstal met bijbehorende voorzieningen zoals opslag van mest en voer en een 

luchtwasser. In deze vormvrije MER beoordeling wordt getoetst aan onderdeel D van het besluit 

milieueffectrapportage. 

 

Overwegingen 

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

bestemmingsplan plan-Mer-plichtig (bijlage C en D), project-Merplichtig (bijlage C) of Mer-

beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden 

opgenomen. Daarnaast moet het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten die niet aan de 

bijbehorende drempelwaarden voldoen, nagaan of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling. 

Deze omstandigheden betreffen: 

1. de kenmerken van de projecten; 

2. de plaats van de projecten; 

3. de kenmerken van de potentiële effecten. 

 

Beoordeling: 

1. Kenmerken van het project 

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, 

de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van 

afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of 

technologieën. 

 

In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D14) is de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor 

het fokken, mesten of houden van dieren opgenomen. Voor koeien geldt een drempelwaarde van 200 

melk- of kalfkoeien of 340 stuks vrouwelijk jongvee. Als combinatie geldt een drempelwaarde van 340 

melk- of kalfkoeien en vrouwelijk jongvee. 

 

In de nieuwe situatie zijn er op het bedrijf 190 melk- en kalfkoeien en 121 stuks jongvee aanwezig, zodat 

ruimschoots onder de drempelwaarden gebleven wordt. Daarnaast maakt het wijzigingsplan het 

uitbreiden van de veestapel tot boven de drempelwaarden redelijkerwijs ook niet mogelijk, gezien de 

oppervlakte en inrichting van het bouwperceel. 

 

Naar aanleiding van de kenmerken van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
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2. De plaats van het project 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen 

zijn is in het bijzonder in overweging genomen het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en 

de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het 

opnamevermogen van het natuurlijke milieu. 

 

De ontwikkeling vindt niet plaats in gevoelig gebied, omdat er geen sprake is van een Nationaal 

Landschap, een beschermd natuurmonument, een Natura 2000 gebied, een watergebied van 

internationale betekenis of van een kern- of natuurontwikkelingsgebied of verbindingszone binnen de 

EHS. 

 

Naar aanleiding van de plaats van het project kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 

 

3. Kenmerken van het potentiële effect 

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de criteria van de punten 1 en 

2 in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de 

getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de 

complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de 

omkeerbaarheid van het effect. 

 

Het initiatief vindt plaats op het bouwvlak van het bestaand agrarisch bedrijf en de uitbreiding 

blijft ruimschoots onder de drempelwaarden. Bij de provincie Gelderland en de provincie Overijssel is 

voor de gevraagde uitbreiding een NB wet vergunning aangevraagd. Door toepassing van een 

luchtwasser is er geen toename van ammoniakdepositie ten opzichte van de vergunde situatie. Een 

significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen achten wij in deze situatie op voorhand 

uitgesloten. 

 

Naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de activiteit 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 

 

Conclusie 

Nu uitgesloten kan worden dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan 

hebben, is er geen aanleiding om een mer-beoordeling uit te voeren. 
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Bijlage 3 – Beplantingsplan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Op de schets op de volgende pagina is de plaats van de erfsingels aangegeven 
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                                                   Plattegrond bedrijf met plaats erfsingels. 
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Bijlage 4 - Rapport archeologisch onderzoek 

 Los bijgevoegd 
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Bijlage 5 – Plankaart 

 Los bijgevoegd. 
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Samenvatting 
 
Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de plannen van 
de heer S. Kleis voor de onderzochte percelen aan Roggebotweg 26 te Dronten voor de sloop van 
bestaande bebouwing en de bouw van een nieuwe rundveestal. Omdat deze plannen met 
bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd conform de Wet op de archeologische monumentenzorg. De heer S. Kleis 
heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht gegeven het IVO uit te voeren.  
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van 
boringen.  
 
Het onderzoeksgebied ligt in een gebied met poldervaaggronden en vlakvaaggronden. Het gebied ligt op 
een hoogte van circa 2,4 m-NAP. De top van de pleistocene ondergrond, waarin prehistorische resten 
aanwezig kunnen zijn, bevindt zich op circa 4 tot 6 m-NAP (circa 1,6 tot 3,6 m-mv). 
 
Op basis van de beleidskaart van de gemeente Dronten geldt een hoge archeologische verwachting voor 
het gebied. Uit de wijdere omgeving zijn vondsten bekend, die dateren vanaf het midden-paleolithicum. Het 
betreft vooral vondsten uit de periode van het mesolithicum en neolithicum. Vanaf het neolithicum is sprake 
van een grote mate van vernatting van het gebied en wordt het (grotendeels) onbewoonbaar. Uit de 
middeleeuwen en nieuwe tijd kunnen losse vondsten en scheepswrakken worden verwacht. Vanaf de  
6

e
 eeuw breidt het openwatergebied van het Zuiderzeebekken zich sterk uit waardoor het pleistocene 

oppervlak is afgedekt met jongere kleiafzettingen. Het archeologisch bodemarchief kan daardoor nog 
nagenoeg intact zijn, wat het gebied van de gemeente Dronten bijzonder maakt.  
 
In het onderzoeksgebied zijn in totaal zes boringen gezet. De bodemopbouw in het onderzoeksgebied 
bestaat uit een bouwvoor van 0,1 m, gevolgd door afzettingen van de Almere Laag (overwegend siltig 
zand), afzettingen van de Flevolaag (siltig, venig zand en veen) tot t 1,8 à 2,85 m-mv en tenslotte dekzand 
zonder podzolbodem. In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering is geen vondstmateriaal 
aangetroffen. 
 
Op grond van bovenstaande onderzoeksresultaten bevelen wij geen archeologisch vervolgonderzoek aan.  
 
Mocht men hier tijdens grondwerk alsnog op archeologische resten stuiten dan dient de heer D. Velthuizen 
van Nieuw Land Erfgoedcentrum, hiervan meteen op de hoogte gebracht te worden. Bovenstaande betreft 
een aanbeveling. Het selectiebesluit is te allen tijde voorbehouden aan de bevoegde overheid, in deze 
gemeente Dronten. 
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1 Inleiding  

1.1 Algemeen 

Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de plannen van 
de heer S. Kleis voor de onderzochte percelen aan Roggebotweg 26 te Dronten voor de sloop van 
bestaande bebouwing en de bouw van een nieuwe rundveestal. Omdat deze plannen met 
bodemverstorende ingrepen gepaard gaan, is een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd conform de Wet op de archeologische monumentenzorg. De heer S. Kleis 
heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht gegeven het IVO uit te voeren.  
 
Voorafgaand aan het veldwerk heeft mevrouw T.N. Krol 20 december 2012 een bureaustudie verricht. Het 
archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden op 16 januari 2013 en stond onder leiding van 
mevrouw T.N. Krol met ondersteuning van de heer A. Berkepies. Het onderzoek is uitgevoerd conform de 
eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2, en de richtlijnen van de gemeente 
Dronten (Eimermann, Gouw & Kerkhoven, 2009). Voorafgaand aan het onderzoek is de werkwijze 
afgestemd met de heer I. Meints van de gemeente Dronten. 
 
Tabel 1.1  Overzicht van de objectgegevens 

������������	
�

Provincie Flevoland 

Gemeente Dronten 

Plaats Dronten 

Toponiem Roggebotweg 26 

Kadastrale gegevens   Dronten sectie C 0977 0978 

Kaartblad 21C 

Coördinaten 183825/506857 NW 

  183980/506903 NO  

 183999/506833 ZO 

 183844/506790 ZW 

Grondsoort klei/zand  

Geomorfologie welvingen in zee- of  

 meerbodemafzettingen 

Grondwatertrap V/VI 

 

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt aan Roggebotweg 26 te Dronten en is in gebruik als erf met stal bij de boerderij 
aan Roggebotweg 26 (zie afbeelding 1a en 1b). De geplande bodemingrepen beslaan een gebied van 
circa 0,6 ha. Volgens de opdrachtgever zal de bouwput waarschijnlijk tot op het dekzand worden 
uitgegraven. 
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             185/506 
 

Afbeelding 1a.  Topografische kaart met de onderzoekslocatie globaal aangegeven met de rode cirkel  
(bron:Topografische Dienst Nederland) 
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Afbeelding 1b.  Het onderzoeksgebied met de ligging in Flevoland, globaal aangegeven met de rode cirkel  
(bron:Topografische Dienst Nederland) 

1.3 Doel van het onderzoek 

1.3.1 Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de bekende en de te verwachten archeologische 
waarden van het plangebied. Aan de hand van deze informatie wordt een archeologisch 
verwachtingsmodel opgesteld. Voor het bureauonderzoek dienen de volgende vragen te worden 
beantwoord. 
Vraag 1. Wat is de archeologische verwachting van het gebied buiten de reeds bekende AMK-terreinen 

(indien mogelijk gespecificeerd naar aard, vindplaatsen en perioden)’? 
Vraag 2. Zijn er binnen de verwachtingszones specifieke aandachtslocaties aan te geven (zandkoppen of 

-ruggen, veentjes, historische bebouwing en infrastructuur)? 
Vraag 3. Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen in het plan-/onderzoeksgebied? 
Vraag 4. Welk vervolgonderzoek is nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte specifieke 

archeologische verwachting te toetsen? 
 

1.3.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Het veldonderzoek heeft als doel het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen. Daarnaast 
dienen de volgende vragen te worden beantwoord. 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  
Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 

verticale spreiding hiervan?  
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Vraag 3. Zijn er zones met een hoge dan wel lage archeologische verwachting? 
Vraag 4. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
 
Aan de hand van de gegevens van beide onderzoeken kan worden nagegaan of in het onderzoeksgebied 
archeologische waarden te verwachten zijn en of de voorgenomen ingrepen een bedreiging vormen voor 
het archeologische bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd hoe hiermee omgegaan dient 
te worden. 
 

1.4 Werkwijze 

1.4.1 Bureauonderzoek 

In het bureauonderzoek wordt het huidige grondgebruik beschreven, de historische situatie en mogelijke 
verstoringen alsmede de bekende archeologische en aardwetenschappelijke waarden. Hiertoe worden 
onder andere topografische kaarten gebruikt, de plannen en gegevens van de opdrachtgever, luchtfoto’s 
en, indien aanwezig, gegevens van milieukundig onderzoek.  
 
Een beschrijving van de historische situatie is gebaseerd op historisch topografisch kaartmateriaal, zoals 
kadastrale kaarten en de website van Wat was waar (http://www.watwaswaar.nl). Voor de bekende 
bodemkundige en geologische waarden wordt gebruikgemaakt van bodemkaarten en geomorfologische 
kaarten. De archeologische waarden zijn gebaseerd op de gegevens in Archis (digitale database van de 
Nederlandse archeologie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)), waar de archeologische 
monumentenkaart deel van uitmaakt, en de beleidskaart van de gemeente Dronten (Eimermann, Gouw en 
Kerkhoven, 2009). Indien mogelijk, wordt tevens teruggegrepen op gegevens van eerder in de directe 
omgeving uitgevoerd onderzoek. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde verwachting 
voor het onderzoeksgebied opgesteld. 
 

1.4.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Om het gespecificeerde verwachtingsmodel te toetsen, wordt een inventariserend booronderzoek 
uitgevoerd dat bestaat uit een boorgrid van zes boringen per ha en een minimum van zes boringen per 
plangebied. Om een juiste indruk van de bodemopbouw te kunnen krijgen, worden deze boringen verspreid 
over het terrein gezet. De boringen worden in één raai gezet waarbij vijf boringen zijn gezet in de strook 
waarmee het erf wordt uitgebreid, met telkens 50 m afstand, en één boring ter plaatse van de vergroting 
van de stal, zodat er een ideale verdeling van de boorpunten over het terrein ontstaat. Voor het boren is 
gebruikgemaakt van een verlengbare edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een 
diameter van 3 cm. 
 
De boorkernen zijn uitgelegd waarbij de verschillende bodemlagen nauwkeurig zijn beschreven en 
opgemeten. Bij een gutsboring is de boorkern opengesneden, waarna de bodemlagen zijn beschreven. De 
boorbeschrijvingen zijn volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode, die is gebaseerd 
op NEN 5104. Tijdens het verkennend booronderzoek is, aan de hand van het verbrokkelen en versnijden 
van de boorkernen, ook gelet op de aanwezigheid van archeologische indicatoren zoals aardewerk-
scherven, vuursteen, bot, houtskool, fosfaat, verbrand leem en natuursteen. De boorpunten zijn met behulp 
van een meetlint ingemeten. Naast het boren is een oppervlaktekartering uitgevoerd, waarbij ontsluitingen 
zoals slootkanten en molshopen zijn geïnspecteerd op het voorkomen van archeologische resten.  
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2 Resultaten 

2.1 Bureauonderzoek 

2.1.1 Huidige situatie en aardwetenschappelijke waarden 

2.1.1.1 Fysische geografie en geologie 

Het onderzoeksgebied maakt in landschappelijk opzicht deel uit van het IJsselmeerpolderlandschap. De 
landschapsvormen en de opbouw van de bovenste grondlagen zijn hoofdzakelijk het resultaat van 
natuurlijke processen in het pleistoceen en het holoceen. Tabel 2.1 geeft een overzicht weer van de 
verschillende geologische en archeologische perioden. 
 
Pleistoceen (2,6 miljoen tot 10.000 jaar geleden) 
De ondergrond van het IJsselmeerpolderlandschap is ontstaan in de laatste perioden van het pleistoceen 
(2,7 miljoen -10.000 jaar voor heden). De diepte van het pleistoceen kan echter - vanwege het glooiende 
karakter van deze afzettingen - op kleine schaal sterk wisselen. Het pleistoceen wordt gekenmerkt door 
een afwisseling van zeer koude perioden (ijstijden) met perioden waarin het klimaat vergelijkbaar is met het 
tegenwoordige. Tijdens ijstijden daalde de gemiddelde jaartemperatuur zodanig dat de poolijskappen tot 
enorme omvang konden groeien. Doordat het water in de ijskappen was opgeslagen, lag de Noordzee 
droog. In het vroeg- en middenpleistoceen lag Nederland in een rivierdelta (Rijn, Maas, oostelijk of 
Eridanos-systeem), waardoor een vlak landschap van rivierafzettingen ontstond.  
 
In de voorlaatste ijstijd, het saalien (370.000 tot 130.000 jaar geleden), drong het landijs door tot het dal 
van de Rijn, dat toen ter plaatse van het huidige IJsseldal lag. In de provincie Flevoland zijn enkele 
opduikingen van keileem te vinden, materiaal dat is afgezet onder het landijs en vervolgens is opgestuwd. 
Dit materiaal is op sommige plekken sterk geërodeerd en/of bedekt met dikke lagen jongere afzettingen 
(Berendsen, 2005b; Eimermann et al., 2009). In de Noordoostpolder bijvoorbeeld wordt dit materiaal vooral 
in de omgeving van Kraggenburg aangetroffen en rond Urk. 
 
Na het saalien glaciaal volgde een relatief warme periode, het eemien interglaciaal (130.000 tot 115.000 
jaar geleden). Het landijs smolt en de zeespiegel steeg. De zee drong de fluvioglaciale dalen en glaciale 
bekkens binnen en zette er zand en klei af. 
 
In de volgende en laatste ijstijd, het weichselien (115.000 tot 10.000 jaar geleden), bereikte het landijs ons 
land niet, maar deze tijd is wel van grote betekenis geweest voor de landschapsvorming en de lithologische 
opeenvolging die nu is aan te treffen in het onderzoeksgebied. In het weichselien lag de Noordzee opnieuw 
droog en was er sprake van een toendra-achtig landschap. In de koudste fase van het weichselien 
(omstreeks 20.000 jaar voor heden) was er zelfs sprake van een poolwoestijn; er was toen vrijwel geen 
begroeiing meer aanwezig. In de onderzoekslocatie stroomden een aantal rivieren: in het noorden de Oer-
Vecht en de Rijn (die in het dal van de IJssel stroomde) en in het zuiden de Eem. De rivieren hadden geen 
constante wateraanvoer. Slechts in de zomer kregen ze in korte tijd zeer veel smeltwater te verwerken. In 
het grootste gedeelte van het jaar lagen de beddingen echter droog. Als gevolg van het gebrek aan 
begroeiing konden rivierafzettingen gaan stuiven. Hierdoor ontstonden langs de riviergeulen hoge 
rivierduinen of donken (Formatie van Boxtel, Laagpakket van Delwijnen). In het gehele gebied is daarnaast 
een glooiend pakket zand afgezet. Dit dekzand behoort eveneens tot de Formatie van Boxtel, het 
Laagpakket van Wierden (De Mulder et al., 2003).  
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Holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) 
De laatste geologische periode, het holoceen, begon circa 10.000 jaar voor heden en duurt nog steeds 
voort. De pleistocene afzettingen zijn in het holoceen bedekt door veen, zeebodem- en meerafzettingen. 
De dikte van het holocene pakket wisselt binnen het onderzoeksgebied van minder dan 1 m tot meer dan 
4 m. Het begin van het holoceen wordt gekenmerkt door een geleidelijke stijging van de temperatuur. 
Hierdoor raakte het landschap begroeid. De zeespiegel steeg in deze periode weer, samen met de 
grondwaterspiegel. Door de hoge grondwaterspiegel konden plantenresten minder goed worden 
afgebroken. Daardoor ontstond met name in de lage delen van landschap direct op het dekzand een laag 
veen (basisveen).  
 
Vanaf het middenatlanticum (circa 4300 voor Chr.) drong de zee met grotere regelmaat binnen in het 
veengebied waardoor een getijdengebied ontstond. In deze periode werd met name zandige klei afgezet. 
Het veen is hierbij plaatselijk geërodeerd. In het veengebied ontstond een aantal geulsystemen (met oever- 
en komafzettingen). 
 
In het laatatlanticum en het vroegsubboreaal is in het huidige Flevoland klei afgezet vanuit geulen 
(voorheen uitgeduid als Calais II- of Unioklei- en Calais III-afzettingen, tegenwoordig Formatie van 
Naaldwijk, Laagpakket van Wormer). De geulen uit deze periode hebben veel veen weggeslagen, soms 
zodanig dat de klei direct op de pleistocene afzettingen rust. De veenresten vermengd met divers 
organisch materiaal (detritusgyttja) werden afgezet in en langs de geulen en in kleine meren. Ten tijde van 
het subboreaal kon door afnemende invloed van de zee weer op uitgebreide schaal veen (het Holland 
Veen) ontwikkelen in het onderzoeksgebied (Berendsen, 2005b; Eimermann et al., 2009). 
 
Flevo- en Almerelaag 
In het subatlanticum (vanaf 900 voor Chr.) nam de invloed van de zee weer toe en ontstond een groot 
meer (Meer Flevo). Hierin werd ook weer detritusgyttja afgezet (Flevolaag). Rond het begin van de 
jaartelling was een groot deel van het relatief laaggelegen veen weggeslagen. Op sommige plekken bleven 
echter 'veenbulten' bestaan.  
 
Het Flevomeer breidde zich in de middeleeuwen uit tot het Almere, dat tot circa 1250 na Chr. bestond. Dit 
meer stond via de IJ-boezem in contact met de Noordzee, waardoor er een brak milieu aanwezig was. In 
deze periode is vooral veel zandige klei afgezet (Almerelaag). De invloed van de zee op het Almere nam in 
de loop van de middeleeuwen geleidelijk toe. Rond 1250 werd de invloed van de zee dusdanig dat de al 
dan niet door klei bedekte veenafzettingen verder werden geërodeerd. Vanaf deze periode vormde zich 
door voortdurende afbraak een binnenzee. In de 14

e
 eeuw ontstond een nieuwe inbraakgeul, die de 

Noordzee via de Waddenzee met het Almere verbond. Hierdoor werd het milieu weer zout (in tegenstelling 
tot het brakke Almere) en ontstond de Zuiderzee. In de Zuiderzee werd een laag jonge zeeklei afgezet 
(Berendsen, 2005b). 
 
In 1932 is de Zuiderzee afgesloten van de Waddenzee door het leggen van de Afsluitdijk, waarna het 
IJsselmeer verzoette door de toevoer van water via de IJssel. In het snel zoeter wordende milieu is een 
dunne laag klei afgezet (meerbodemafzetting), vaak minder dan 5 cm dik (IJsselmeerlaag). De 
bovengenoemde lagen worden gerekend tot de Formatie van Naaldwijk, Laagpakket van Walcheren 
(Berendsen, 2005b). 
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Tabel 2.1  Overzicht van geologische en archeologische perioden en hun datering (Vos & Kiden, 2005)  
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2.1.1.2 Bodemkaart 

Volgens de bodemkaart (zie afbeelding 2) bestaat de bodem in het westen van het onderzoeksgebied uit 
kalkrijke poldervaaggronden met lichte zavel (code MN15A) en in het oosten uit kalkhoudende  
vlakvaaggronden van matig fijn zand (code Zn50A).  
 
Vaaggronden zijn gronden waarin weinig of geen bodemvorming heeft plaatsgevonden, waarbij de gerijpte 
bovengrond hooguit 20 cm dik is. Bij poldervaaggronden bestaat het profiel uit klei of zavel (oude term, 
tegenwoordig als zandige klei of kleiig zand geclassificeerd), veen komt niet binnen 80 cm-mv voor. Er 
heeft zich een volledige rijping voorgedaan, en er kan ontkalking zijn opgetreden. Vlakvaaggronden zijn 
zandgronden in onder meer jonge polders (Berendsen 2005). 
 

 

Afbeelding 2.  Het onderzoeksgebied op de bodemkaart, binnen het rode kader  
(bron: Archis2 : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

 

2.1.1.3 Geomorfologische kaart 

Op de geomorfologische kaart (zie afbeelding 3) ligt het onderzoeksgebied binnen een zone met welvingen 
in zee- of meerbodem (code 2L19). 
 



projectnummer 93317612 
16 april 2013 

pagina 10 van 20 
 

 

 

Afbeelding 3.  Het onderzoeksgebied op de geomorfologische kaart, binnen het rode kader  
(bron: Archis2 : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

 

2.1.1.4 Hoogekaart 

Op een uitsnede van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, zie afbeelding 4) is te zien dat het 
onderzoeksgebied deel uit maakt van een lage vlakte. De hoogte van het onderzoeksgebied is circa  
2,4 m-mv. De pleistocene ondergrond bevindt zicht op -4 tot -6 m-mv, op basis van de gegevens uit Archis.  
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Afbeelding 4.  Het onderzoeksgebied op het AHN, bij de rode ster (bron: AHN) 
 

2.1.2 Bekende archeologische waarden 

Voor het onderzoeksgebied zijn geen archeologische waarden in Archis opgenomen en er zijn geen 
eerdere onderzoeken gedaan (zie afbeelding 5). Naast de gegevens uit Archis zijn gegevens van 
amateurarcheologen opgevraagd via de heer D. Velthuizen, archeologisch medewerker van het Nieuwland 
Erfgoedcentrum. Bij hem zijn geen aanvullende archeologische waarden voor het onderzoeksgebied 
bekend. 
 
In de directe omgeving (binnen een straal van circa 500 m) zijn enkele waarnemingen in Archis 
opgenomen en zijn enkele onderzoeken uitgevoerd. 
 
Het betreft de volgende onderzoeken en waarnemingen. 
 
Onderzoeken: 

19746 Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek voor een traject langs de Hanzeweg  
(N-307) tussen Dronten en Roggebotsluis 
(5,7 km). Dit onderzoek is nodig in het kader van de aanleg van een parallelweg langs deze 
weg. Op een dekzandkop zijn een hoge concentratie houtskool en een vuursteenafslag 
aangetroffen. Geadviseerd wordt om de vindplaats nabij hectometerpaal 4,1 nader te 
onderzoeken waarbij de gaafheid, datering en conservering vastgesteld kunnen worden 
(Walstra 2007). 

32203 Booronderzoek. Het dekzandlandschap in ondergrond is nog intact. Er zijn twee 
gepodzoleerde zandkoppen met houtskool aanwezig waarvan de hoogste in de zuidoosthoek 
op 1,8 m beneden maaiveld. Er wordt geadviseerd om ter plaatse van de zandkoppen geen 
graafwerkzaamheden dieper dan de geplande 1,25 m beneden maaiveld (Bongers 2008). 
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45022, 
45155 

Bureauonderzoek en booronderzoek. Er is sprake van een gebied waar het dekzand tamelijk 
dicht onder het maaiveld ligt. De archeologische beleidskaart van de gemeente Dronten geeft 
aan dat een podzolprofiel aanwezig is. Ook uit eerder onderzoek blijkt dat intacte 
podzolprofielen aanwezig zijn, zodat uit moet worden gegaan van een hoge trefkans op 
archeologische waarden in de bodem. Hoewel gebleken is dat er resten van podzolbodems in 
het plangebied aanwezig zijn, werden geen archeologische indicatoren zoals sporen en 
resten aangetroffen. Ook zeven heeft geen archeologische indicatoren opgeleverd. Daarom is 
vervolgonderzoek niet nodig en kan het plangebied worden vrijgegeven (Krol 2011). 

 
Waarnemingen: 

30081 Grijze geglazuurde Siegburg kruik uit de nieuwe tijd met baardmanversiering en medaillons, 
enacanthusbladeren en over de buik een randschrift. 

30082 Grijs-gele steengoedkruik met uitgeknepen voetrand en vrij breed oor, uit de middeleeuwen of 
nieuwe tijd. 

30087 Deels geglazuurd steelpanfragment van roodbakkend aardewerk, uit de late middeleeuwen of 
nieuwe tijd. 

55126 Schip, alleen vlak en zijzwaard, platboomd en karveel gebouwd. Uit de late middeleeuwen of 
nieuwe tijd. 

 
Uit de wijdere omgeving van het vondstgebied, in de gemeente Dronten, zijn vondsten bekend vanaf het 
midden-paleolithicum (voor een overzicht van de archeologische perioden, zie tabel 2.1). Deze 
archeologische gegevens zijn samengevat in het archeologiebeleid van gemeente Dronten (Eimermann, 
Gouw en Kerkhoven, 2009) en worden hieronder kort weergegeven. 
 
Uit het midden-paleolithicum is een vuistbijl bekend, gevonden nabij de dorpskom van Dronten. Er zijn 
meer vondsten uit deze periode bekend, maar het betreft losse vondsten, waardoor tot op heden weinig 
bekend is over mogelijke menselijke activiteiten in deze vroege periode binnen de gemeente Dronten.  
 
Uit het mesolithicum zijn resten bekend die nog min of meer op hun oorspronkelijke plek in de bodem 
aanwezig zijn. Als gevolg van het steeds warmer en vochtiger wordende klimaat begon het gebied 
te vernatten. Vanaf het hogere achterland sneden allerlei beekjes zich in het dekzand in. Deze zorgden 
voor een goede toegankelijkheid van het gebied, waardoor het geschikt was voor onder meer 
jachtactiviteiten. Uit deze periode zijn diverse vindplaatsen bekend rond Dronten.  
 
Uit het neolithicum zijn vondsten bekend van de Swifterbandcultuur. In het internationaal bekende gebied 
‘Rivierduinengebied Swifterbant’ tussen Lelystad en Swifterbant bevinden zich nederzettingen van deze 
cultuur. In deze periode gaat men langzamerhand over naar een sedimentaire levenswijze. 
 
In de loop van het neolithicum wordt door de toenemende vernatting het gebied van Dronten 
langzamerhand onbewoonbaar en met veen overgroeid. Het is de periode dat zich een groot 
binnenmeer vormde. Dit was eerst een zoetwatermeer dat, toen ter hoogte van het Vlie een gat in 
het veen werd geslagen, zich vervolgens ontwikkelde tot een brakwatermeer. 
 
Halverwege de 6

e
 eeuw voor Christus breidt het open watergebied in het Zuiderzeebekken zich in 

hoog tempo uit. Tot in de 14
e
 eeuw bleven echter nog delen van Flevoland bewoonbaar, zoals de 

hogere randzone en het veengebied van het Roggebotzand. Uit de middeleeuwen en nieuwe tijd zijn 
daarnaast diverse scheepswrakken bekend. Tenslotte vond tussen 1950 en 1957 de inpoldering van 
Oostelijk Flevoland plaats. 
 
Voor een overzicht van de in deze paragraaf genoemde archeologische perioden, zie tabel 2.2. 
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Afbeelding 5.  Het onderzoeksgebied op een uitsnede uit Archis, binnen het rode kader  
(bron: Archis2 : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

 
Tabel 2.2  Vereenvoudigde archeologische tijdsschaal (naar Brandt et al. 1992) 

Periode Datering 

Paleolithicum tot 8800 voor Chr. 

Mesolithicum 8800 - 4900 voor Chr. 

Neolithicum 5300 - 2000 voor Chr. 

Bronstijd 2000 - 800 voor Chr. 

IJzertijd 800 - 12 voor Chr. 

Romeinse tijd 12 voor Chr. - 450 na Chr. 

Vroege middeleeuwen 450 - 1050 na Chr. 

Late middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr. 

Nieuwe tijd 1500 - heden 

 

2.1.3 Bewoningsgeschiedenis en historische situatie 

Op oudere kaarten is het gebied waar het onderzoeksgebied ligt nog niet ingepolderd (afbeelding 6). 
Tussen 1950 en 1957 vond de inpoldering van Oostelijk Flevoland plaats (Eimermann, Gouw en 
Kerkhoven, 2009). Op de kaart van 1954 is dat voor het onderzoeksgebied nog niet gebeurd, wel staat al 
de geplande omtrek van de polder op deze kaart aangegeven (afbeelding 7). Op de kaart van 1963 
(afbeelding 8) is het gebied wel ingepolderd. Er is nog geen bebouwing in het onderzoeksgebied. Het 
gebied is in gebruik als bouwland. Vanaf de kaart van 1973 is bebouwing aanwezig binnen het 
onderzoeksgebied en maakt het deel uit van het bijbehorende erf (zie afbeelding 9).  
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Afbeelding 6.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1954. De ligging van het onderzoeksgebied is 
globaal aangegeven met de ster (bron: watwaswaar.nl) 

 
 

 

Afbeelding 7.  Uitsnede van de topografische kaart uit 1963, met het globaal aangegeven met de ster 
(bron: watwaswaar.nl) 
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Afbeelding 8.  Uitsnede van de topografische kaart uit 19794, met het onderzoeksgebied globaal 
aangegeven met de cirkel (bron: watwaswaar.nl) 

2.1.4 Bouwhistorische waarden 

Ten behoeve van het bepalen van de aanwezigheid van ondergronds bouwhistorische waarden zijn de 
bouwhistorische monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Ergoed geraadpleegd. Hierin zijn  
geen bouwhistorische waarden voor het onderzoeksgebied opgenomen  
(zie http://www.cultureelerfgoed.nl/node/2198).  
 

2.1.5 Toekomstige situatie 

De bestaande stal in het onderzoeksgebied zal gesloopt worden en er wordt een nieuwe rundveestal 
gebouwd, die groter wordt dan de huidige. Verder wordt het erf uitgebreid en de groenstrook (bomenrij) 
aan de rand van het perceel wordt verplaatst. Deze veranderingen zijn weergegeven in bijlage 1.  
Volgens de opdrachtgever zal de bouwput van de stal waarschijnlijk tot op het zand ontgraven worden. 
Hoe diep de huidige schuur gefundeerd is, is bij de heer S. Kleis niet bekend, hij heeft hier geen gegevens 
van. 

2.1.6 Archeologische verwachting en beleid 

Gemeente Dronten beschikt over een eigen archeologiebeleid en een archeologische beleidskaart 
(Eimermann, Gouw en Kerkhoven, 2009; afbeelding 9). Het onderzoeksgebied ligt in een archeologisch 
waardevol gebied, type 3. Hier geldt een hoge archeologische verwachting, waar bij projecten groter dan 
500 m

2
 archeologisch onderzoek wordt vereist, bij bodemingrepen met een diepte van meer dan  

40 cm-mv.  
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Afbeelding 9.  Het onderzoeksgebied op de beleidskaart van de gemeente Dronten. Het onderzoeks- 
                       gebied is globaal aangegeven met de ster (bron: Eimermann, Gouw en Kerkhoven, 2009). 
 

2.1.7 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel 

Het onderzoeksgebied ligt in een gebied met poldervaaggronden en vlakvaaggronden. Het gebied ligt op 
een hoogte van circa 2,4 m-NAP. De top van de pleistocene ondergrond, waarin prehistorische resten 
aanwezig kunnen zijn, bevindt zich op circa 4 tot 6 m-NAP (circa 1,6 tot 3,6 m beneden het huidige 
maaiveld). 
 
Op basis van de beleidskaart van de gemeente Dronten geldt een hoge archeologische verwachting voor 
het gebied (Eimermann, Gouw en Kerkhoven, 2009).  
 
Uit de wijdere omgeving zijn vondsten bekend, die dateren vanaf het midden-paleolithicum. Het betreft 
vooral vondsten uit de periode van het mesolithicum en neolithicum. Vanaf het neolithicum is sprake van 
een grote mate van vernatting van het gebied en wordt het (grotendeels) onbewoonbaar. Vanaf de 6

e
 eeuw 

breidt het openwatergebied van het Zuiderzeebekken zich sterk uit waardoor het pleistocene oppervlak is 
afgedekt met jongere kleiafzettingen. Het archeologisch bodemarchief kan daardoor nog nagenoeg intact 
zijn, wat het gebied van de gemeente Dronten bijzonder maakt (Eimermann, Gouw en Kerkhoven, 2009). 
 
Complextype 
Paleolithicum-mesolithicum: vondstcomplexen die een weerslag vormen van een mobiele leefwijze: tijdelijk 
bewoonde nederzettingen (‘kampjes’) met verschillende functies, vuursteenconcentraties, haardkuilen. 
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Neolithicum: vondstcomplexen die een weerslag vormen van een sedentaire leefwijze: nederzettingen en 
huisplaatsen, periode-specifieke wijze van grafritueel (inhumatie-grafveld, grafheuvel, crematiegraven, 
urnenveld). Sporen van agrarische activiteiten (schuren, spiekers, erfafscheidingen). 
 
Middeleeuwen en nieuwe tijd: losse vondsten en scheepswrakken. 
 
Omvang 
Vuursteenvindplaatsen en kampjes hebben een oppervlakte van ongeveer 50 tot 2000 m

2
. Nederzettingen 

bestaande uit één of meerdere huisplaatsen en erven hebben een oppervlakte vanaf circa 500 m
2
 tot 

enkele hectaren en kunnen zich derhalve tot buiten het plangebied voortzetten. Complexen die 
samenhangen met grafritueel kunnen variëren van een enkel crematiegraf (oppervlakte kleiner dan 5 m

2
) 

tot grafvelden met een oppervlakte van enkele hectaren. Erfafscheidingen zoals greppels betreffen meestal 
lineaire elementen die zich tot ver buiten het plangebied kunnen voortzetten. 
 
Diepteligging/stratigrafie 
Prehistorische nederzettingen en vindplaatsen kunnen zich in de top van het dekzand bevinden of op 
wadafzettingen (oeverwallen). Scheepswrakken en losse vondsten uit middeleeuwen en nieuwe tijd 
bevinden zich in de jongere kleiafzettingen (Eimermann, Gouw en Kerkhoven, 2009). 
 
Locatie 
Overal in het onderzoeksgebied kunnen archeologische resten verwacht worden.  
 
Uiterlijke kenmerken 
Paleolithicum-mesolithicum: vuursteenconcentraties, werktuigen, sporen van werktuigproductie (afslagen, 
klopstenen), verbrand vuursteen, houtskoolconcentraties, haardkuilen. 
 
Neolithicum: Nederzettingen: paalgaten (huizen, spiekers, opstallen, schuren), greppels, waterputten met 
houten beschoeiingen, afvalkuilen. Agrarische activiteit: erfafscheidingen door middel van palenrijtjes en 
vlechtwerk, aarden walletjes (celtic field), greppels. Ploeg- en/of eerdsporen. 
 
Grafritueel: grafkuilen, kringreppels, kunstmatige ophogingen door middel van plaggen (grafheuvel), 
aardewerk en grafgiften (metaal, vuursteen), verbrand bot, Vondstmateriaal: voornamelijk aardewerk, 
metaal en vuursteen. 
 
Middeleeuwen en nieuwe tijd: losse vondsten en scheepswrakken. 
 
Mogelijke verstoringen 
In het verleden is geen bebouwing in het onderzoeksgebied bekend die de bodem verstoord kan hebben, 
wel zal de huidige te slopen bebouwing de bodem verstoord hebben. Eventuele archeologisch resten in de 
pleistocene ondergrond zullen goed geconserveerd zijn door het afdekkende kleipakket. 
 

2.1.8 Conclusie en aanbeveling 

Het gespecificeerd archeologische verwachtingsmodel sluit goed aan op de verwachting van de  
beleidskaart van de gemeente Dronten (Eimermann, Gouw en Kerkhoven, 2009; afbeelding 14). Voor het  
gebied geldt een hoge archeologische verwachting. Er kunnen resten uit alle archeologische perioden  
worden verwacht, maar vooral uit mesolithicum en neolithicum en losse vondsten en scheepswrakken uit  
middeleeuwen en nieuwe tijd. De vragen uit de inleiding kunnen als volgt worden beantwoord. 
 
Vraag 1. Wat is de archeologische verwachting van het gebied buiten de reeds bekende AMK-terreinen 

(indien mogelijk gespecificeerd naar aard, vindplaatsen en perioden? 
 Er geldt een hoge  archeologische verwachting voor resten uit alle archeologische perioden, 

maar met name mesolithicum en neolithicum en voor scheepswrakken en losse vondsten uit 
middeleeuwen en nieuwe tijd. 

Vraag 2. Zijn er binnen de verwachtingszones specifieke aandachtslocaties aan te geven (zandkoppen of 
-ruggen, veentjes, historische bebouwing en infrastructuur)? 
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 Op basis van de beleidskaart van de gemeente Dronten geldt een hoge verwachting voor het 
hele onderzoeksgebied. 

Vraag 3. Wat is er bekend over bodemverstorende ingrepen in het plan-/onderzoeksgebied? 
 Afgezien van het agrarische gebruik van het onderzoeksgebied en de huidige te slopen 

bebouwing zijn geen grote bodemverstorende ingrepen bekend. Het kleidek zal eventuele 
archeologische resten in de pleistocene ondergrond goed beschermd hebben. 

Vraag 4. Welk vervolgonderzoek is nodig om de door het bureauonderzoek in beeld gebrachte specifieke 
archeologische verwachting te toetsen? 

 Hiervoor is een vervolgonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek nodig. 

2.2 Verkennend inventariserend booronderzoek 

2.2.1 Bodemopbouw 

In het onderzoeksgebied zijn in totaal zes verkennende boringen gezet. De boringen zijn beschreven in de 
boorstaten (bijlage 2) en de verdeling van de boringen over het onderzoeksgebied is te zien op de 
boorpuntenkaart (bijlage 3).  
 
De bodemopbouw in het onderzoeksgebied bestaat uit een bouwvoor van 01, m dikte, gevolgd door siltige 
zandafzettingen of klei (overwegend kalkrijk, matig slap) – afzettingen van de Almerelaag, hieronder venige 
klei en/of veen (Flevolaag) en tenslotte dekzand, zonder podzolbodem. 
 
De afzettingen van de Almerelaag bestaan veelal uit matig siltig, zeer fijn zand, maar variëren van zwak 
siltig tot uiterst siltig en in één geval is sprake van een dun laagjes zwak siltige klei in dit pakket. De 
afzettingen zijn kalkrijk, bevatten soms schelpen en veelal roest. De afzettingen van de Almerelaag lopen 
tot 0,9 à maximaal 1,4 m-mv. Op de overgang naar de Flevolaag-afzettingen komen soms venige bandjes 
in deze afzettingen voor. De Flevolaag-afzettingen binnen het onderzoeksgebied bestaan uit venig siltig 
zand en veen (veelal kleiig). Het pakket Flevolaag-afzettingen loopt tot 1,80 á 2,85 m-mv. Het aangetroffen 
fijne zand betreft waarschijnlijk Ramspolzand. Dit is fijn rivierzand dat is afgezet tijdens de sedimentatie 
van de Zuiderzee- en Alemre afzettingen. Deze zanden zijn kalkhoudend. Hieronder volgt het dekzand. In 
de top van het dekzand is soms sprake van humusinspoeling, door beïnvloeding van het bovenliggende 
veen. Hier is sprake van veel roestvorming. In het dekzand is geen podzolbodem aangetroffen.  
 

2.2.2 Vondsten 

In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering is geen vondstmateriaal aangetroffen. De vondstzicht-
baarheid was beperkt, aangezien het een bestraat erf en grasland betreft.  
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3 Conclusie en aanbeveling 

3.1 Conclusie 

In het onderzoeksgebied zijn in totaal zes boringen gezet. De bodemopbouw in het onderzoeksgebied 
bestaat uit een bouwvoor van 0,1 m, gevolgd door afzettingen van de Almere Laag (overwegend siltig 
zand), afzettingen van de Flevolaag (siltig, venig zand en veen) tot 1,8 à 2,85 m-mv en tenslotte dekzand 
zonder podzolbodem. Aangezien de bovenliggende holocene afzettingen uit fijn kalkrijk zand bestaat, gaat 
het waarschijnlijk om Ramspolzand. In de boringen en tijdens de oppervlaktekartering is geen 
vondstmateriaal aangetroffen. 
 
De vragen uit de inleiding kunnen als volgt worden beantwoord: 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  

De bodemopbouw bestaat uit een bouwvoor (0,1 m), Almerafzettingen (overwegend siltig zand), 
afzettingen van de Flevolaag (venig siltig zand en veen), op een diepte van 1,8 tot 2,85 m-mv 
gevolgd door dekzand, zonder podzolbodem. 

Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 
verticale spreiding hiervan?  

 Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 
Vraag 3. Zijn er zones met een hoge dan wel lage archeologische verwachting? 
 Op grond van bovenstaande onderzoeksresultaten moet de archeologische verwachting van het 

onderzoeksgebied worden bijgesteld naar laag. 
Vraag 4. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  

De bodemopbouw komt grotendeels overeen met het verwachtingmodel. Een podzolbodem is 
echter niet aangetroffen.  

 

3.2 Aanbeveling 

Op grond van bovenstaande onderzoeksresultaten bevelen wij geen archeologisch vervolgonderzoek aan.  
 
Mocht men hier tijdens grondwerk alsnog op archeologische resten stuiten dan dient de heer D. Velthuizen 
van Nieuw Land Erfgoedcentrum, hiervan meteen op de hoogte gebracht te worden. Bovenstaande betreft 
een aanbeveling. Het selectiebesluit is te allen tijde voorbehouden aan de bevoegde overheid, in deze 
gemeente Dronten. 
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Bijlage 1 Huidige en toekomstige 
situatie 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2 Boorstaten 
 



 

 

boring 01  Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

10 ZAND, zeer fijn, matig siltig, 
matig humeus 

(donker) scherp bodemkundige interpretatie: 
bouwvoor, kalkrijk, puinbroken, 
recent 

30 ZAND, zeer fijn, matig siltig bruin geel  scherp consistentie: matig slap 

60 ZAND, zeer fijn, zwak siltig grijs  scherp kalkrijk, consistentie: matig slap 

120 KLEI, zwak siltig, matig 
humeus 

grijs  scherp kalkrijk, consistentie: matig slap, vet, 
maar met fijn zand 

170 KLEI, zwak siltig grijs  scherp kalkrijk, consistentie: matig slap 

205 ZAND, zeer fijn, zwak siltig grijs  scherp kalkrijk, weinig schelpen, kalkrijk 

270 ZAND, zeer fijn, sterk siltig, 
matig humeus 

grijs bruin 
(donker) 

scherp kalkloos, venig 

285 VEEN, mineraalarm bruin 
(donker) 

scherp  

310 ZAND, matig fijn, zwak siltig geel   zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand, 
nieuwvorming: matig roest 

  

boring 02  Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

10 ZAND, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus 

 scherp bodemkundige interpretatie: 
bouwvoor, kalkrijk, wortels 

90 ZAND, zeer fijn, sterk siltig bruin geel  scherp kalkrijk, nieuwvorming: matig roest, 
bruine bandjes venige 

155 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  geleidelijk  
180 VEEN, sterk zandig zwart bruin  scherp  
200 ZAND, matig fijn, zwak siltig, 

sterk humeus 
zwart bruin  geleidelijk bodemkundige interpretatie: 

humusinspoeling, venig zand 

270 ZAND, matig fijn, zwak siltig roestbruin 
oranje  

scherp zandsortering: goed, geologische 
interpretatie: dekzand, nieuwvorming: 
veel roest 

320 ZAND, matig fijn, zwak siltig geel   zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand, 
boring beëindigd: ja, nieuwvorming: 
weinig roest 

  

boring 03  Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

10 ZAND, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus 

bruin grijs  scherp bodemkundige interpretatie: 
bouwvoor, kalkrijk 

20 ZAND, zeer fijn, sterk siltig bruin geel   kalkrijk, consistentie: matig slap 

80 ZAND, matig fijn, zwak siltig bruin geel 
(licht) 

scherp kalkrijk, weinig schelpen, 
consistentie: matig slap, 
nieuwvorming: matig roest, venige 
bandjes 

110 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig, 
matig humeus 

bruin grijs  scherp kalkloos, consistentie: matig slap, 
venig 



 

 

130 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  diffuus sedimentaire structuur: zandlagen 

170 VEEN, zwak kleiig zwart bruin  diffuus sedimentaire structuur: zandlagen 

180 VEEN, zwak zandig bruin zwart  scherp  
220 ZAND, matig fijn, zwak siltig, 

sterk humeus 
bruin zwart  scherp bodemkundige interpretatie: 

humusinspoeling, nieuwvorming: veel 
roest 

280 ZAND, matig fijn, zwak siltig geel oranje 
(donker) 

 zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand, 
boring beëindigd: ja, nieuwvorming: 
veel roest 

  

boring 04  Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

10 ZAND, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus 

grijs bruin  scherp mate van vlek: matig, vlekkleur: geel, 
bodemkundige interpretatie: 
bouwvoor, kalkrijk 

30 ZAND, zeer fijn, matig siltig geel bruin  scherp kalkrijk, consistentie: matig slap 

70 ZAND, zeer fijn, matig siltig bruin geel 
(licht) 

scherp kalkrijk, weinig schelpen, 
consistentie: matig slap, 
nieuwvorming: matig roest 

110 ZAND, matig fijn, zwak siltig bruin geel 
(licht) 

scherp kalkrijk, weinig schelpen, 
consistentie: matig slap, 
nieuwvorming: matig roest 

130 ZAND, matig fijn,sterk siltig, 
zwak humeus 

bruin grijs  scherp kalkarm, consistentie: matig slap, 
venig 

200 ZAND, zeer fijn, uiterst siltig, 
matig humeus 

zwart bruin  scherp kalkloos, sedimentaire structuur: 
zandlagen, consistentie: matig slap, 
grijze zandlagen, venig 

240 VEEN, zwak kleiig bruin 
(donker) 

scherp  

270 VEEN, mineraalarm bruin zwart  scherp  
320 ZAND, matig fijn, zwak siltig geel   zandsortering: goed, C-horizont, 

geologische interpretatie: dekzand, 
nieuwvorming: weinig roest 

  

boring 05  Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

10 ZAND, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus 

bruin grijs  scherp bodemkundige interpretatie: 
bouwvoor, wortels 

40 ZAND, zeer fijn, zwak siltig bruin geel  scherp kalkrijk 

100 ZAND, matig grof, zwak siltig geel  scherp kalkrijk, weinig schelpen, 
nieuwvorming: weinig roest 

140 ZAND, zeer fijn, zwak siltig grijs  scherp kalkloos, venige kleiige bruine 
bandjes 

180 VEEN, mineraalarm bruin zwart  geleidelijk kleilagen 

220 VEEN, mineraalarm bruin zwart  scherp  
240 ZAND, matig fijn, zwak siltig, 

zwak humeus 
roestbruin 
grijs (donker) 

scherp zandsortering: goed, geologische 
interpretatie: dekzand, nieuwvorming: 



 

 

veel roest 

280 ZAND, matig fijn, zwak siltig oranje geel 
(donker) 

 zandsortering: goed, geologische 
interpretatie: dekzand, nieuwvorming: 
veel roest 

310 ZAND, matig fijn, zwak siltig oranje geel 
(donker) 

 zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand, 
boring beëindigd: ja, nieuwvorming: 
matig roest 

  

boring 06  Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen 

10 ZAND, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus 

bruin grijs  scherp bodemkundige interpretatie: 
bouwvoor, kalkrijk 

30 ZAND, zeer fijn, matig siltig bruin geel  scherp kalkrijk, consistentie: matig slap, 
nieuwvorming: matig roest 

70 ZAND, zeer fijn, matig siltig grijs geel  geleidelijk kalkrijk, consistentie: matig slap, 
nieuwvorming: matig roest 

110 ZAND, zeer fijn, matig siltig grijs geel  scherp kalkarm, consistentie: matig slap, 
klei- en venige bandjes 

230 ZAND, zeer fijn, sterk siltig, 
matig humeus 

grijs bruin   kalkloos, venig 

320 ZAND, matig fijn, zwak siltig oranje geel 
(donker) 

scherp zandsortering: goed, C-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand, 
boring beëindigd: ja, nieuwvorming: 
veel roest 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3 Overzicht van de 
onderzoekslocatie, 
boorpuntenkaart 
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