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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft Ecoresult B.V. een natuurtoets uitgevoerd voor het 

plangebied genaamd: Laan van Niftarlake 40-42, Tienhoven. De aanleiding is dat de bebouwing wordt 

gesloopt ten behoeve van de bouw van 4 woningen. Zie verder hoofdstuk 3.2. Deze werkzaamheden 

kunnen schadelijke effecten hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en regelgeving 

voor flora, fauna en natuurgebieden kan hierdoor worden overtreden. Deze natuurtoets zoomt in op de 

(mogelijke) effecten door de activiteiten en op welke wijze gehandeld dient te worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de geplande 

werkzaamheden kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. In het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of een negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere 

provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het kader van de Verordening 

ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens wordt 

het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per beschermingsregime de 

voor het plangebied relevante beschermde gebieden en beschermde soorten beschreven en 

beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van dit oriënterend onderzoek samengevat en wordt 

(indien van toepassing) geadviseerd welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met 
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een bronvermelding en een fotobijlage van het plangebied ten tijde van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een vervanging 

en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de 

Flora- en Faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 

januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op 

te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden 

worden bepaalde dier- en plantensoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de 

biodiversiteit te behouden. Invloeden (ook van buitenaf ) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen 

niet in gevaar brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen 

(zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde 

Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten 

die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde 

soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke 

provincie (een aantal) algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel 

geldt altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen 

(binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren 

te voorkomen2. 

1 www.rvo.nl
2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet en richt zich 

op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en 

gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van 

een kapverbod. In deze natuurtoets blijft de bescherming van houtopstanden buiten beschouwing.
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Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime Nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

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

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

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

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

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

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

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

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

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

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



2.2 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 – 2028 zijn het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de 

Groene Contour (GC) vastgelegd. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een netwerk van groene 

gebieden, voorheen bekend als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het NNN wordt beschermd via 

het planologisch kader. Het NNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de 

provinciale Verordening ruimte zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het NNN kent het “nee, tenzij” 

principe en is gericht op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken’ 

van het NNN.

De Groene Contour (GC) bestaat uit gebieden waar kansen liggen voor het realiseren van duurzame 

ecologische kwaliteiten, die het functioneren van het NNN kunnen versterken. De gebieden maken 

geen onderdeel uit van het NNN, omdat er geen overheidsmiddelen beschikbaar zijn om de nieuwe 

natuur in deze gebieden binnen afzienbare tijd te realiseren3. Binnen deze gebieden zijn onomkeerbare 

ingrepen en processen die de ambitie om natuur te ontwikkelen onmogelijk maken niet toegestaan, 

tenzij deze ingrepen voortkomen uit een groot openbaar belang en alternatieven ontbreken. 

Compensatie van het verlies aan mogelijkheden om natuur te ontwikkelen is daarbij een voorwaarde.

Naast het NNN kan de provincie planologische bescherming aan gebieden toekennen door hen aan te 

wijzen als “bijzondere provinciale natuurgebieden” of  “bijzondere provinciale landschappen”. Hierbij valt 

bijvoorbeeld te denken aan de bescherming van belangrijke weidevogelgebieden. Het NNN kent geen 

uniform beschermingsregime. Iedere provincie kan een eigen invulling geven aan bijvoorbeeld 

compensatie. Het beschermingsregime van overige op provinciaal niveau beschermde gebieden kan 

sterk verschillen tussen provincies.

3 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 Provincie Utrecht (Herijking 2016)
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied is gelegen tussen de Laan van Niftarlake 40-42, te Tienhoven, gemeente Stichtse Vecht, 

provincie Utrecht (Afbeelding 1) en betreft een woning met tuin en een kerkgebouw met erf. Het 

plangebied is gelegen in de lintbebouwing van Tienhoven.

3.2 Beschrijving

Het plangebied: 

• de bebouwing bestaat uit een kerkgebouw en een pastoriewoning.
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Afbeelding 1: Ligging van het plangebied (rood omlijnd), voor de regionale ligging, zie 
kaartinzet rechtsboven. Bron: PDOK



• Het plangebied wordt ontsloten naar de openbare weg middels een brug voor de ingang van 

de kerk.

• De kerk is  in gebruik genomen 1887, grotendeels herbouwd in 19654 en een voormalige 

pastoriewoning, bouwperiode jaren 50 van de vorige eeuw. In 2002 is de kerk als zodanig 

buiten gebruik genomen en is het gebouw sindsdien in gebruik als rommelmarkt.

◦ Het gebouw bestaat uit een toren, het schip, een ingangsportaal en een uitbouw aan de 

achterzijde.

◦ De gevels zijn voorzien van een luchtspouw, die op enkele plekken toegankelijk is via open 

stootvoegen en scheuren in gevels.

◦ Langs de gevels lopen regenpijpen tussen het maaiveld en de dakgoot.

◦ Het dak is belegd met dakpannen, die op de zijgevel met kant-/gevelpannen aansluiten.

◦ Raamkozijnen sluiten voor zover zichtbaar goed aan op de gevels.

◦ Rondom het kerkgebouw is halfverharding aanwezig bestaande uit grind. Langs de 

westzijde is een klein gazon aanwezig tussen het grind en de sloot.

4 https://gereformeerdekerken.info/2016/08/31/onrust-in-tienhoven-u-over-bestemming-vm-gereformeerde-
kerk/
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Afbeelding 2: Het plangebied, weergegeven op Google Street View.



◦ De sloot beschoeid middels een betonnen wand. 

◦ Open water is afwezig binnen het plangebied. Aan twee zijden is open water aanwezig, in 

de vorm van sloten en plassen.

◦ Verlichting is afwezig.

• De pastoriewoning is gebouwd in 19385 en bestaat uit een woning met twee woningen, een 

vliering, met zadeldak.

◦ De gevels zijn voorzien van een luchtspouw, die op enkele plekken toegankelijk is via open 

stootvoegen.

◦ Langs de gevels lopen regenpijpen tussen het maaiveld en de dakgoot.

◦ In de nok en op het dak aan de tuinzijde bevinden zich twee schoorstenen.

◦ Het dak is belegd met dakpannen, die op de zijgevel met kant-/gevelpannen aansluiten.

◦ Houten raamkozijnen sluiten voor zover zichtbaar goed aan op de gevels.

◦ Aan de achterzijde van de woning is op de begane grond een grotendeels glazen 

tuinkamer aanwezig

◦ De voor- en achtertuin bestaat uit gazon, met langs de randen kruidachtige vegetatie, 

waaronder ook reuzenberenklauw. In de achtertuin is een grote omgevallen wilg aanwezig. 

Langs de achterzijde is een waterpartij aanwezig. Langs de zuid- en westzijde zijn sloten 

aanwezig. De sloot aan de westzijde is beschoeid. De andere oevers zijn niet beschoeid.

◦ Achter de woning is een houten schuur aanwezig. 

◦ Open water is afwezig binnen het plangebied. Aan drie zijden is open water aanwezig, in 

de vorm van sloten en plassen.

◦ Buitenverlichting is afwezig.

Zie bijlage 1 voor een foto-impressie van het plangebied.

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

De bebouwing binnen het plangebied wordt gesloopt, waarna het plangebied bouwrijp wordt 

gemaakt. Hierna worden binnen het plangebied vier vrijstaande woningen gebouwd, alsmede 

parkeervoorzieningen gerealiseerd. Naar verwachting worden de oevers opnieuw beschoeid. Zie 

Afbeelding 3.

5 http://bagviewer.kadaster.nl/
13



3.4 Planning 

De voorgenomen ontwikkelingen worden uitgevoerd in of na 2018. Thans is een 

bestemmingsplanwijziging in voorbereiding. De exacte planning is op dit moment nog niet bekend.

14

Afbeelding 3: Het ontwerp, bovenaanzicht, 
geprojecteerd op de bestaande situatie (te slopen 
bebouwing is met stippellijn gemarkeerd, 
Kaartbron: Blad BA-01. 27-01-2017. Nieuwbouw 4 
villa's aan Laan van Niftarlake 40-42 te Tienhoven.



4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

Het uiterst oostelijk deel van het plangebied (circa 80 m2) maakt deel uit van het Natura 2000-gebied 

betreft de Oostelijke Vechtplassen6, zie Afbeelding 4.

Dit Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied met een oppervlak van circa 7.000 hectare7 bestaat uit  

laagveengebieden tussen de Vecht en de Utrechtse heuvelrug. Hier bevinden zich door veenwinning 

ontstane meren en plassen. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van 

de zandgronden (ondergrond en Veluwe) heeft een rijke schakering van typen van moeras en 

moerasvegetaties doen ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van 

noord naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap 

6 https://calculator.aerius.nl/calculator/
7 https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?

bookmark=6ad09d64953847ffb076c1eea1f00156
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(grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel 

(in petgaten en trilvenen). De Oostelijke Vechtplassen is belangrijk broedgebied voor broedvogels van 

rietmoerassen (roerdomp, purperreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel 

waterriet en lange oeverlijnen (woudaap, grote karekiet). Het is ook van enig belang als broedgebied 

voor enkele andere moeras- en watervogels (porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel).8

Ieder Natura 2000-gebied kent enkele kernopgaven die nader uitgewerkt worden door de aanwijzing 

van specifieke doelen. De kernopgaven zijn niet opgenomen in het aanwijsbesluit van het Natura 2000-

gebied, maar worden genoemd in het zogeheten doelendocument Natura 20009. De kernopgaven 

stellen prioriteiten en geven overeenkomsten en verschillen aan tussen landschappen. De 

kernopgaven voor het complete Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen zijn: 

• Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Meren en moerassen)

◦ Behoud en herstel van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het 

bijzonder voor grasetende watervogels en meervleermuizen (de belangrijkste 

kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten 

de Natura 2000 gebieden). Voor afgesloten zeearmen en randmeren behoud van de 

specifieke betekenis van de verschillende onderdelen voor habitattypen en vogels. Herstel 

van mozaïek van verlandingsstadia van open water tot moerasbos en herstel van gradiënt 

watertypen (inclusief brak) met name in het deellandschappen Laagveen.

• 4.08 Evenwichtig systeem

◦ Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en 

hydromorfologie): waterplantengemeenschap (voor kwanswierwateren H3140 en meren 

met krabbenscheer en fonteinkruiden H3150), zwarte stern A197, platte schijfhoren H101X 

en vissen zoals o.a. bittervoorn H1134, grote modderkruiper H1145, kleine modderkruiper 

H1149 en insecten, zoals gevlekte witsnuitlibel H1042 en gestreepte waterroofkever H1082. 

• 4.09 Compleetheid in ruimte en tijd

◦ Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd: overgangs- en 

trilvenen (trilvenen en veenmosrietlanden) H7140_A en H7140_B met onder meer grote 

vuurvlinder H1060, groenknolorchis H1903 en vochtige heiden (laagveengebied) H4010_B, 

blauwgraslanden H6410, galigaanmoerassen *H7210 en hoogveenbossen H91D0, in 

samenstelling met gemeenschappen van open water.

• 4.12 Overjarig riet

◦ Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel 

8 https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=7&id=n2k95
9 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2006
16



van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging door rietmoerasvogels, zoals 

roerdomp A021, purperreiger A029, snor A292, grote karekiet A298 en voor de noordse 

woelmuis *H134010. 

• 4.15 Vochtige graslanden

◦ Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden H6410, glanshaver- en 

vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) H6510_B, met name kievitsbloemhooilanden, 

mede als leefgebied van de kemphaan A151 en watersnip A153.

Daarnaast zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor 10 habitattypen, 11 habitatsoorten, 9 

vogelsoorten met een instandhoudingsdoel als broedvogel en 8 vogelsoorten als niet-broedvogel, zie 

Tabel 2.

10 * betekent prioritair habitat type/richtlijnsoort
17
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Instandhoudingsdoelstellingen

Kernopgaven

Habitattypen

H3140 Kranswierwateren -- > >

H3150 - > >

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) - = =

H6410 Blauwgraslanden -- = >

H6430A Ruigten en zomen (moerasspirea) + = =

H6430B - = =

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) -- > >

H7140B - > >

H7210 *Galigaanmoerassen - > >

H91D0 *Hoogveenbossen - = =

Habitatsoorten

H1016 Zeggekorfslak -- = = =

H1042 Gevlekte witsnuitlibel -- > > >

H1082 Gestreepte waterroofkever -- > > >

H1134 Bittervoorn - = = =

H1145 Grote modderkruiper = = =

H1149 Kleine modderkruiper + = = =

H1163 Rivierdonderpad - = = =

H1318 Meervleermuis - = = =

H1340 *Noordse woelmuis -- > > >

H1903 Groenknolorchis -- = = =

H4056 Platte schijfhoren - = = =

Broedvogels

A021 Roerdomp -- > > 5

A022 Woudaapje -- > > 10

A029 Purperreiger -- = = 50

A119 Porseleinhoen -- = = 8

A197 Zwarte Stern -- > > 110

A229 IJsvogel + = = 10

A292 Snor -- = = 150

A295 Rietzanger - = = 880

A298 Grote karekiet -- = = 50

Niet-broedvogels

A017 Aalscholver + = = behoud

A041 Kolgans + = = 920

A043 Grauwe Gans + = = 1200

A050 Smient + = = 2800

A051 Krakeend + = = 40

A056 Slobeend + = = 80

A059 Tafeleend -- = = 120

A068 Nonnetje - = = 20

Legenda

W Kernopgave met wateropgave

% Sense of urgency: beheeropgave

% Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, +

 = Behoudsdoelstelling

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

SVI 
Landelijk

Doelst. 
Opp.vl.

Doelst. 
Kwal.

Doelst. 
Pop.

Draagkracht 
aantal vogels

Draagkracht 
aantal paren

4.08,W

Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden

4.08,W

4.09,%,W

4.09,%,W 4.15,W

Ruigten en zomen (harig 
wilgenroosje)

4.09,%,W

Overgangs- en trilvenen 
(veenmosrietlanden)

4.09,%,W

4.09,%,W

4.09,%,W

4.08,W

4.08,W

4.08,W

4.08,W

4.08,W

4.12,%,W

4.09,%,W

4.08,W

4.12,%,W

4.12,%,W

4.08,W

4.12,%,W

4.12,%,W

Tabel 2: Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000-gebied 095 Oostelijke Vechtplassen. Bron: 
Essentietabel Oostelijke Vechtplassen 
(https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?
subj=n2k&groep=7&id=n2k95&topic=doelstelling).



4.1.2 Effectbeoordeling Natura 2000

Hieronder wordt gekeken of er (significant) negatieve effecten te verwachten zijn van de voorgenomen

ingreep die hier getoetst wordt. Een handig hulpmiddel daarbij is de effectenindicator van het 

Ministerie van Economische Zaken11, zie Afbeelding 11. De effectenindicator geeft per Natura 2000-

gebied en per activiteit weer of de betreffende instandhoudingsdoelen hiervoor gevoelig zijn, alsook 

welke soort storingsfactoren te verwachten zijn waar negatieve effecten door kunnen ontstaan. De 

voorgenomen ingreep kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op de 

instandhoudingsdoelen. Dit kan in de aanlegfase zijn alsook na de inrichting. Verstoring tijdens de 

aanlegfase kan bijvoorbeeld zijn ruimtebeslag, verstoring door geluid (sloop-, kap-, hei- en 

bouwwerkzaamheden als permanent gebruik tijdens bewoning), verstoring door trillingen (als gevolg 

van heiwerkzaamheden), optische verstoring (bijv. verkeersbewegingen) verontreiniging (door uitstoot 

van verontreinigende stoffen als stof, uitlaatgassen). 

4.1.2.1 Uitwerking Verstoringsindicatoren

4.1.2.1.1 Effectenbeoordeling kernopgaven

Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Meren en moerassen)

De planontwikkeling heeft mogelijk schadelijke effecten op de kernopgave “Behoud en herstel van 

samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden voor meervleermuizen” (waarvan de 

verblijfplaatsen zich regulier in gebouwen buiten het Natura 2000-gebied bevinden). De bebouwing 

binnen het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen van meervleermuis. Door de sloop van de bebouwing kunnen potentieel 

aanwezige vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van meervleermuis verloren gaan. 

De planontwikkeling heeft geen significant schadelijke effecten op de kernopgave “Behoud en herstel 

van samenhang tussen slaapplaatsen en foerageergebieden in het bijzonder voor grasetende 

watervogels”. Ontwikkeling vindt plaats in een zeer beperkt deel van het Natura 2000-gebied in een 

bestaande bebouwingslint, welk grotendeels deels verscholen gaat achter tuinen, boomgroepen, 

bosschages, gebouwen en bosschages. De samenhang wordt door de planontwikkeling  in 

verwaarloosbare mate verkleind of geschaad. 

4.08 Evenwichtig systeem

De planontwikkeling vindt plaats in een zeer beperkt deel van het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen. De inrichting van het deel van het plangebied behorende tot het Natura 2000-gebied 

11 www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx
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wijzigt niet wezenlijk. De huidige inrichting is een tuin. Dit zal in de toekomst ook het geval zijn. 

Significant schadelijke effecten treden derhalve niet op.
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Afbeelding 5: Effectenindicator Natura 2000-gebied 095 Oostelijke 
Vechtplassen. Bron: 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?
subj=n2k&groep=7&id=n2k95&topic=gevoeligheid



4.09 Compleetheid in ruimte en tijd

De planontwikkeling vindt plaats in een verwaarloosbaar klein deel van het Natura 2000-gebied 

Oostelijke Vechtplassen, met uitzondering van herstel van beschoeiingen vinden er geen ingrepen 

plaats in het oppervlaktewater. De oevers van het plangebied zijn bovendien beschoeid, diverse 

verlandingsstadia en ondervermelde soorten zijn bovendien in het plangebied afwezig. Schadelijke 

effecten treden derhalve niet op.

4.12 Overjarig riet

In en grenzend aan het plangebied komen geen grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, 

inclusief waterriet, voor. Schadelijke effecten treden derhalve niet op.

4.15 Vochtige graslanden

Vochtige graslanden zijn afwezig in en direct grenzend aan het plangebied. Schadelijke effecten treden 

derhalve niet op.

1.17 Broedgelegenheid en foerageergebied

Het deel van het plangebied dat deel uit maakt van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen is 

ingericht als tuin (gazon en een wilg). Het gazon wordt regelmatig gemaaid. Hierdoor is het ongeschikt 

voor broedgelegenheid voor de broedvogels waarvoor het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen is aangewezen. De slaapplaats- en foerageerfunctie voor vogels komt niet in het gedrang 

doordat de belangrijke slaapplaatsen en foerageergebieden zich niet in de directe omgeving van het 

plangebied bevinden. 

4.1.2.2 Effectenbeoordeling habitattypen

Het oostelijke deel van het plangebied maakt deel uit  van het Natura 2000-gebied. Binnen het 

plangebied zijn beschermde habitattypen afwezig12. Grenzend aan het plangebied liggen drie 

beschermde habitattypen:

• H3140lv - Kranswierwateren, in laagveengebieden;

• H3150baz - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen;

• Lg05 – Grote-zeggenmoeras.

Het plangebied maakt deel uit van een bebouwingslint langs het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen. 

12 https://calculator.aerius.nl/calculator/
22



80 m2 van het plangebied maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. Gelet op 

gelet op het huidige en toekomstige gebruik als tuin en het geringe oppervlak (80 m2) ten opzichte 

van het totaal oppervlak van het Natura 2000-gebied (7000 hectare), treden geen significant schadelijke 

effecten op als gevolg van oppervlakteverlies en versnippering. Van oppervlakteverlies van 

beschermde habitattypen is geen enkele sprake. Het is een tuin en erf waar nu geen habitattypen 

voorkomen en waar op (korte) termijn hier ook geen potentie voor is.

De habitattypen zijn gevoelig voor verzuring als gevolg van stikstofdepositie13. Door de toename van 

verkeer en bouwwerkzaamheden tijdens de werkzaamheden en toename van verkeer in de nieuwe 

situatie ten opzichte van de huidige situatie is er mogelijk een geringe toename van stikstofdepositie 

aanwezig, als gevolg waarvan verzuring en vermesting van de habitattypen kan ontstaan. 

De huidige stikstofdepositie (gemiddelde achtergronddepositie) binnen het plangebied bedraagt circa 

1.040 mol/ha/jaar en voor het gehele Natura 2000-gebied circa 980 mol/ha/jaar14. Deze depositie 

neemt tot 2030 af met in totaal 150 mol/ha/jaar15. 

De Kritische Depositiewaarde (KDW) voor het habitattype H3270 Slikkige rivieroevers bedraagt meer 

dan 2.400 mol N/ha/jaar16. Het habitattype is weinig tot niet gevoelig voor stikstofdepositie. De 

gemiddelde achtergrondwaarde tegenwoordig en in de toekomst ligt ver onder de KDW. 

De Kritische Depositiewaarde (KDW) voor het habitattype H6430B - Ruigten en zomen (harig 

wilgenroosje)  en voor H91E0A - *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)  bedraagt meer dan 

2.400 mol N/ha/jaar. Het habitattype is weinig tot niet gevoelig voor stikstofdepositie.  

De Kritische Depositiewaarde (KDW) voor het habitattype H91E0A - *Vochtige alluviale bossen 

(zachthoutooibossen)  bedraagt meer dan 2.410 mol N/ha/jaar. Het habitattype is weinig tot niet 

gevoelig voor stikstofdepositie.  De gemiddelde achtergrondwaarde tegenwoordig en in de toekomst 

ligt ver onder de KDW.

Bovenstaande maakt dat, in combinatie met de relatieve ongevoeligheid van de aangrenzende 

habitattypen, significant schadelijke effecten daarom zijn uitgesloten door de aard van de ontwikkeling 

in bestaand bebouwd gebied.

Door de planontwikkeling zal het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen niet verdrogen, 

waardoor verzilting als gevolg van deze verdroging niet optreedt.

De sloop van de bebouwing kan leiden tot verontreiniging van het Natura 2000-gebied. Tijdens de 

13 https://calculator.aerius.nl/calculator/
14 http://geodata.rivm.nl/gcn/
15 http://geodata.rivm.nl/gcn/
16 Dobben & Van Hinsberg, 2008
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werkzaamheden kunnen stofdeeltjes vrijkomen in de lucht, die vervolgens kunnen neerslaan in het 

aangrenzende Natura 2000-gebied. Gelet op de omvang van het project betreft het een 

verwaarloosbaar kleine verontreiniging. Significant schadelijke effecten treden niet op.

Vernatting, verandering van stroomsnelheid, verandering overstromingsfrequentie treden niet op, 

omdat de planontwikkeling buiten het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen plaatsvindt.

De habitattypen zijn niet gevoelig voor verandering van de dynamiek door toename substraat, 

verstoring door geluid, licht en trilling. Optische verstoring treedt niet op. Het plangebied is gelegen in 

een bebouwingslint, waar thans al sprake is van menselijke activiteiten (bewoning en gebruik als 

kerk/rommelmarkt). Verstoring door mechanische effecten treden niet op vanwege de grote afstand tot 

het habitattype

Bovenstaande maakt dat, in combinatie met het niet voorkomen van habitattypen in het plangebied, 

significant schadelijke effecten uitgesloten zijn. 

4.1.2.3 Effectenbeoordeling habitatrichtlijn-doelsoorten en (niet-) broedvogels

4.1.2.3.1 Habitatrichtlijn-doelsoorten 

De planontwikkeling vindt voor een beperkt deel plaats binnen het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen. Door de planontwikkeling kunnen schadelijke effecten optreden voor de volgende 

soorten:

• Door het vervangen/herstel van de beschoeiingen kunnen schadelijke effecten aan 

watergebonden Habitatrichtlijn-doelsoorten kleine modderkruiper (jonge exemplaren 

aanwezig in de watergangen grenzend aan het plangebied) optreden. Door tijdens 

werkzaamheden aan de oevers te werken op basis van een geldige gedragscode (bijv. 

Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van Stadswerk Nederland17) kunnen 

schadelijke effecten aan kleine modderkruiper worden voorkomen.

• De oevers van het plangebied, beschoeid en boomwortels aanwezig in de oevers) zijn 

potentieel geschikt voor rivierdonderpad. Aanvullend onderzoek is nodig om aanwezigheid 

van rivierdonderpad vast te stellen of uit te sluiten. Dit onderzoek dient plaats te vinden door 

tijdens duisternis met een zaklamp te schijnen op het water.  Er kan het hele jaar door geteld 

worden. Omdat het tijdstip van zonsondergang bepalend is voor het begintijdstip van het 

17 http://www.stadswerk.nl/Themasenprojecten/groenwerkt/wetnatuurbescherming/GedragscodeRuimtelijke
OntwikkelingenInrichting/default.aspx
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zaklampvissen, kan er in de winterperiode eerder begonnen worden. Ook is de mate van 

oeverbegroeiing en onderwatervegetatie dan minder. ’s Zomers is er meer vegetatie waardoor 

veel locaties gedurende het groeiseizoen minder goed te onderzoeken zijn. De winterperiode 

leent zich dus het best voor zaklampvissen

• De bebouwing binnen het plangebied, welke potentieel geschikt is voor zomer- en 

kraamverblijfplaatsen van meervleermuis., wordt gesloopt. Hierdoor kunnen 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen vernietigd worden. Aanvullend 

onderzoek is nodig. Zie verder paragraaf 5.3.3.

Schadelijke effecten voor overige Habitatrichtlijnsoorten18 treden niet op:

• De platte schijfhoren leeft in onvervuilde wateren met een soortenrijke en vaak dichtbegroeide 

onderwatervegetatie. In het water direct grenzend aan het plangebied komt geen 

dichtbegroeide onderwatervegetatie voor. De voedselrijkdom zal niet toenemen door de 

activiteit. De hydrologie zal niet veranderen en van oppervlakteverlies of versnippering is ook 

geen sprake.

• De zeggekorfslak is gebonden aan elzenbroekbos en/of oevers van diverse wateren in de 

laagveengebieden met een brede rand van ongestoorde verlandingsvegetaties. Deze habitats 

komen in en grenzend aan het plangebied niet voor. Gezien de aard van de voorgenomen 

activiteit (geen verandering in hydrologie, waterkwaliteit etc.) en de grote afstand van het 

plangebied tot bekende populaties (meerdere kilometers) zijn significant negatieve effecten op 

zeggekorfslak op voorhand uit te sluiten.

• De gevlekte witsnuitlibel komt voor op een afstand van 4 km ten noorden van het plangebied. 

De soort is afhankelijk van water waarin een mozaïek voorkomt van submerse vegetatie en 

heeft structuurrijke vegetatie nodig. Dit habitat is in en direct grenzend aan het plangebied 

afwezig. 

• Het open water is potentieel geschikt als functioneel leefgebied voor gestreepte 

waterroofkever, maar niet essentieel (er is ruim voldoende alternatief habitat aanwezig). Het is 

ongeschikt als voortplantingsgebied, er wordt van uit gegaan dat de soort zich op het land  

verpopt. Door de aanwezigheid van beschoeiingen is het land voor de soort slecht tot niet 

bereikbaar. Gezien de aard van de werkzaamheden, de afstand en de ruim voorhanden 

alternatieven uit te sluiten dat de gestreepte waterroofkever significant negatief beïnvloed 

wordt door de voorgenomen activiteit.

• Het open water direct grenzend aan het plangebied is potentieel geschikt als functioneel 

leefgebied voor bittervoorn, maar niet essentieel (er is ruim voldoende alternatief habitat 

18 Hoogenboom et al, 2012.
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aanwezig. Zoetwaterschelpen, noodzakelijk voor de voortplanting, zijn tijdens het 

bemonsteren van het water grenzend aan het plangebied waardoor het ongeschikt is als 

voortplantingsgebied.

• Het open water direct grenzend aan het plangebied is potentieel geschikt als functioneel 

leefgebied voor  grote modderkruiper, maar niet essentieel. De soort wordt veelal aangetroffen 

in sloten met een dichte waterplantenvegetatie (afwezig langs het plangebied). De soort vindt 

daar beschutting en een hoog voedselaanbod.

• De groenknolorchis komt voor in moerassige vegetaties, welke in het plangebied afwezig zijn.

• De Noordse woelmuis is een soort van gras- en rietachtige vegetaties. De soort kan ook goed 

in drogere milieus voorkomen, maar wordt onder invloed van concurrentie van andere 

woelmuizen verdreven naar nattere gebieden zoals rietland, moeras, vochtige duinvalleien en 

drassige hooilanden. Het is een zeer goede zwemmer die makkelijk eilanden kan koloniseren. 

Het plangebied is ongeschikt voor noordse woelmuis. Dichtstbijzijnd (mogelijk) leefgebied 

bevindt zich in de Oostelijke binnenpolder van Tienhoven op 0,7 kilometer ten oosten van het 

plangebied, zie Afbeelding 6. Het is onwaarschijnlijk dat de oeverzone in het plangebied een 

leefgebied vormt, incidentele doortrekkers zijn uitgesloten doordat de oevers van het 

plangebied begroeid zijn met gazon en verhard met beschoeiing. De oevervegetatie is 

daardoor zeer ijl en ongeschikt om te gebruiken als doortrekzone.
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4.1.2.3.2 Broedvogels

Uit het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van broedgevallen van de broedvogels uit Tabel 2 

(roerdomp, woudaapje, purperreiger, porseleinhoen, zwarte stern, ijsvogel, snor, rietzanger, grote 

karekiet)19.  Gelet op de voorkomende habitats en structuren in en grenzend aan het plangebied, 

worden er geen kwalificerende broedvogels verwacht in het plangebied. Grenzend aan het plangebied 

komen enkel Kranswierwateren H3140 en H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden voor. 

Deze zijn vooral van belang als foerageergebied voor de kwalificerende broedvogels, maar niet 

essentieel. In de ruime omgeving is voldoende alternatief habitat aanwezig.

19 Strucker et al, 2015
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Afbeelding 6: Verspreiding van Noordse woelmuis inde 
Natura 2000 gebieden Naardermeeren Oostelijke 
vechtplassen. Het plangebied is met een zwarte stip 
weergegeven. Bron: Hoogenboom et al.



4.1.2.3.3 Niet-broedvogels 

Uit het plangebied en de directe omgeving zijn geen recente waarnemingen beschikbaar van de niet-

broedvogels uit Tabel 2 (aalscholver, kolgans, grauwe gans, smient, krakeend, slobeend, tafeleend en 

nonnetje)20. Het plangebied ligt dusdanig besloten, dat de waarde ervan verwaarloosbaar gering is als 

functioneel leefgebied voor niet-broedvogels. De slaapplaats- en foerageerfunctie voor vogels komt 

bovendien niet in het gedrang doordat de belangrijke slaapplaatsen en foerageergebieden zich niet in 

de directe omgeving van het plangebied bevinden. 

4.1.2.4 Samenvatting

Het plangebied maakt voor een verwaarloosbaar klein deel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen. In het plangebied komen geen kwalificerende habitattypen voor het Natura 2000-gebied 

Oostelijke Vechtplassen voor. Grenzend aan het plangebied komen twee kwalificerende habitattypen 

voor. Schadelijke effecten op deze habitattypen als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden 

treden niet op. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor habitattypen voor de 

Oostelijke Vechtplassen kan op basis van voorliggende informatie op voorhand worden uitgesloten. 

De habitattypen zijn relatief ongevoelig voor verzuring als gevolg van stikstofdepositie21. Door de 

20 Strucker et al, 2015
21 https://calculator.aerius.nl/calculator/
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Afbeelding 7: Aanwezigheid van broedvogels in relatie tot habitattypes en 
structuurtypes. De zwarte cirkels stellen de preferenties voor van het broedgebied 
(soorten vogelrichtlijn). Bij de vogelsoorten stelt de open cirkel een preferentie van het 
foerageergebied voor. In de figuur hebben de habitattypen een gele steunkleur 
gekregen, de structuurtypen bezitten geen steunkleur. Naar: Hoogenboom et al., blz. 21.



toename van verkeer en bouwwerkzaamheden tijdens de werkzaamheden en toename van verkeer in 

de nieuwe situatie ten opzichte van de huidige situatie is er mogelijk een geringe toename van 

stikstofdepositie aanwezig, als gevolg waarvan verzuring en vermesting van de habitattypen kan 

ontstaan. Significant schadelijke effecten zijn door de aard van de ontwikkeling in bestaand bebouwd 

gebied redelijkerwijs uitgesloten.

Door de sloop van de bebouwing kunnen vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

(zomer- en kraamverblijfplaatsen) van meervleermuis vernietigd worden. De vervanging van 

beschoeiing kan leiden tot verstoring van kleine modderkruiper en vernietiging van vaste rust- en 

verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van rivierdonderpad. Op basis hiervan is het niet uitgesloten 

dat er significant negatieve effecten op zullen treden op het instandhoudingsdoel van deze twee 

soorten. Aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen van meervleermuis is nodig door het uitvoeren van 3 bezoeken in de periode 

15 mei tot en met 15 juli, 2 bezoeken in de periode 15 augustus – 15 september en 1 bezoek in de 

periode 1 december – 1 maart. Aanvullend onderzoek naar rivierdonderpad is nodig door het uitvoeren 

van één veldonderzoek tijdens duisternis. De vervanging van beschoeiing kan leiden tot verstoring van 

kleine modderkruiper. Door tijdens werkzaamheden aan de oevers te werken op basis van een geldige 

gedragscode (bijv. Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van Stadswerk Nederland) 

kunnen schadelijke effecten aan kleine modderkruiper worden voorkomen. 

Voor de overige Habitatrichtlijnsoorten is het uitgesloten dat de oeverzone in het plangebied een 

leefgebied vormt. Op basis hiervan is het uitgesloten dat er significant negatieve effecten op zullen 

treden op het instandhoudingsdoel van deze soorten.

Het plangebied is ongeschikt voor broedende en niet-broedende vogelsoorten waarvoor een 

instandhoudingsdoel geldt. Op basis hiervan is het uitgesloten dat er significant negatieve effecten op 

zullen treden op het instandhoudingsdoel van deze soorten.

4.2 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

4.2.1 Natuurnetwerk Nederland

Het uiterst oostelijk deel van het plangebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)22 

(Afbeelding 8).  De planontwikkeling vindt voor een beperkt deel plaats binnen het NNN, een strook 

22 https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?
bookmark=6ad09d64953847ffb076c1eea1f00156
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grond langs de oostzijde van het plangebied met een breedte van circa 5 meter en een lengte van circa 

25 meter maakt deel uit van net NNN. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie kent diverse bepalingen 

ten aanzien van externe werking op het NNN23. Aangezien de planontwikkeling een ontwikkeling van 

geringe omvang betreft bij een bestaande functie en omdat de ontwikkeling op al verstoord terrein in 

de onmiddellijke nabijheid van bestaande bebouwing en verharding plaatsvindt, gaat de Provincie 

Utrecht ervan uit dat een dergelijke kleine ontwikkeling niet tot significante gevolgen voor de waarden 

van het NNN leidt. De bescherming van deze potentiële waarden in het NNN kan enkel aan de orde 

zijn, als de gronden daadwerkelijk (mede) voor natuurdoelen zijn bestemd. Dat betekent, dat de 

Provincie Utrecht ter plekke van zogenoemde ingesloten functies binnen het NNN alleen de actuele 

waarden beschermen. Als er echter in het vigerende bestemmingsplan sprake is van een mede- of 

dubbelbestemming voor natuur of bos dan moet de ontwikkeling voor de bestaande functie getoetst 

worden aan zowel actuele als potentiële waarden24. In het vigerend bestemmingsplan (Landelijk 

Gebied Maarssen25) heeft het noordelijk deel van het plangebied de bestemming “Maatschappelijk” en 

het overig deel van het plangebied de bestemmingen “Wonen” en “Tuin”. Op het gehele plangebied 

rust geen dubbelbestemming voor natuur of bos. Het verdient de aanbeveling deze beoordeling te 

laten toetsen door de bevoegde overheid.

4.2.2 Groene contour

In de Groene Contour wil de Provincie Utrecht landbouwgronden omvormen tot natuurgebied om 

daarmee het Natuurnetwerk Nederland te versterken26. De planontwikkeling vindt niet plaats binnen 

de GC. Dichtstbijzijnde Groene Contour (GC) ligt op een afstand van tenminste 3,0 kilometer van het 

plangebied .27. Dit betreft weilanden langs de Kerkdijk ten zuidoosten van het plangebied en weilanden 

ten noorden van Fort Tienhoven westelijk van het plangebied.

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie kent geen bepalingen ten aanzien van externe werking op de 

GC28. Alleen wanneer sprake is van een bestemmingswijziging binnen de begrenzing van het GC zijn de 

bepalingen uit de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie van toepassing. Aangezien het plangebied 

buiten de begrenzing van de GC ligt, is nadere toetsing aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

voor het aspect GC niet noodzakelijk.

23 Zie hiervoor ook Paragraaf 5.4.1. van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
24 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, blz. 58.
25 NL.IMRO.1904.BPlgmaarssenLGM-VG02
26 https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/natuurnetwerk-nederland/groene-

contour/
27 https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?

bookmark=6ad09d64953847ffb076c1eea1f00156
28 Zie hiervoor ook Paragraaf 5.4.2. van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
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4.2.3 Belangrijke weidevogelgebied

De planontwikkeling vindt niet plaats binnen de belangrijke weidevogelgebieden. Dichtstbijzijnde 

Weidevogelgebied ligt ten westen van het plangebied, aan de overzijde van de Laan van Niftarlake29, 

op een afstand van 40 meter, met tussen het plangebied en dit Weidevogelgebied lintbebouwing en 

een verharde weg. Derhalve is nadere toetsing aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voor het 

aspect Belangrijke weidevogelgebieden niet noodzakelijk.

29 https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?
bookmark=6ad09d64953847ffb076c1eea1f00156
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5 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

5.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 27 maart 2017 door F. A. van Meurs, ecologisch 

deskundige30 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van een 

verrekijker onderzocht. 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF31) is geraadpleegd om een indruk te krijgen over de 

aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. De gepresenteerde NDFF-

waarnemingen zijn maximaal 5 jaar oud. 

Voor zover bekend zijn andere bronnen met relevante informatie afwezig. Op basis van het 

bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was een goede inschatting van de potenties en aan- of 

afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 

30 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true

31 Bron: NDFF - quickscanhulp.nl 22-03-2017 17:15
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5.2 Soorten Vogelrichtlijn

5.2.1 Bronnenonderzoek

5.2.2 Verkennend veldonderzoek

5.2.2.1 Jaarrond beschermde nesten

De bebouwing in het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels 

met jaarrond beschermde nesten in gebouwen. Potentieel geschikte locaties voor voortplantings- en 

vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied zijn tijdens het verkennend veldonderzoek 

aangetroffen voor huismus en gierzwaluw. Geschikte locaties bevinden zich onder de dakpannen van 

de pastorie en de kerk. Functioneel leefgebied voor de huismus is aanwezig in de voor- en achtertuin 

en in de tuinen rondom het plangebied in de vorm van hagen, sierbomen, hoge coniferen en struiken. 

De ruimtes tussen de dakpannen en de gevel bieden eveneens potentie voor nestplaatsen van de 

gierzwaluw. Op meerdere plekken zijn de gevelpannen omhoog gelift, waardoor ze toegankelijk zijn 

voor gierzwaluw. Daarnaast zijn langs gevels en de binnenmuur van het kerkgebouw poepsporen 

aanwezig die kunnen wijzen op nesten. Deze poepsporen konden niet met zekerheid aan een 

bepaalde vogelsoort worden toegeschreven, zie Afbeelding 10 en Afbeelding 11. Mogelijk betroffen dit 

34

Soort Soortgroep Afstand
Boomvalk Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Buizerd Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Havik Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Huismus Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Kerkuil Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Ooievaar Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Ransuil Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Roek Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Sperwer Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Steenuil Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Wespendief Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km
Zwarte Wouw Vogels met jaarrond beschermde nesten 0 - 1 km

Tabel 3: Waargenomen vogels met vaste rust- of verblijfplaatsen binnen een 
afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF - quickscanhulp.nl 22-03-
2017 17:15



nesten van huismus en/of gierzwaluw. Deze locaties bevinden zich op geschikte hoogte en bieden een 

vrije aanvliegroute welke de gierzwaluw nodig heeft. 

Nesten en sporen van andere gebouwbewonende soorten zoals de kerkuil, steenuil, grote gele 

kwikstaart of slechtvalk zijn afwezig. Op de toren, onder de torenspits, zijn twee oude braakballen van 

kerkuil aangetroffen. De ruimte is echter sinds circa 2010 met een rooster afgesloten en daarmee 

sindsdien ongeschikt voor kerkuil. De ooievaar maakt duidelijk zichtbare, grote takkennesten, deze zijn 

afwezig in het plangebied.

Boombewonende vogels met een jaarrond beschermde verblijfplaats worden niet verwacht in het 

plangebied. Nesten in bomen zijn binnen het plangebied afwezig. De bomen in en rondom het 

plangebied zijn te klein, of staan op een te open en te onrustige plek met teveel menselijke activiteit 

om aantrekkelijk te zijn voor roofvogels. 

5.2.2.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is potentieel geschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten. Daarnaast zijn 

langs gevels en de binnenmuur van het kerkgebouw poepsporen aanwezig die kunnen wijzen op 

nesten die niet met zekerheid aan een bepaalde vogelsoort konden worden toegeschreven, zie 

Afbeelding 10 en Afbeelding 11. Mogelijk betroffen dit ook nesten van vogels met niet jaarrond 

beschermde nesten zoals spreeuw. Het plangebied is geschikt voor een selectie van deze soorten 

(zogenaamde categorie 5-soorten), zoals spreeuw, koolmees en pimpelmees.
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5.2.2.3 Algemene broedvogels

Het plangebied is daarnaast potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels (dak-, 

struik- en boombroeders) zoals merel, houtduif. Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen 

tijdens het broedseizoen (grofweg 15 maart t/m 15 augustus) onder de bescherming van de Wnb.

5.2.3 Effectbeoordeling en toetsing

5.2.3.1 Vogels met jaarrond beschermde nesten

Aanwezigheid van de huismus en gierzwaluw in het plangebied is niet uit te sluiten. De sloop van de 
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bebouwing kan invloed hebben op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen, deze kunnen worden 

vernietigd. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.1 lid 2, 4 en 5 (zie Tabel 1) van de Wnb worden 

overtreden. Aanvullend veldonderzoek is daardoor nodig om te bepalen:

• of voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismus in het plangebied aanwezig 

zijn. Ook moet worden onderzocht of het plangebied tot het (essentiële) functioneel 

leefgebied behoort. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 april - 15 mei 

door middel van 2 veldonderzoeken of in de periode 20 maart – 20 juni door middel van 4 

veldonderzoeken. De tussenliggende tijd tussen beide veldonderzoeken is minimaal 10 dagen. 

De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen32 die het bevoegd gezag 

hieraan stelt. Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van huismussen 

aanwezig zijn én door de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet 

natuurbescherming wordt overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn 

voordat met de werkzaamheden kan worden gestart.

• of voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluw in het plangebied 

aanwezig zijn. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd in de periode 1 juni – 15 juli door 

middel van 3 veldonderzoeken. De tussenliggende tijd tussen de veldonderzoeken is minimaal 

10 dagen. De aanpak voor het aanvullend veldonderzoek is conform de eisen33 die het 

bevoegd gezag hieraan stelt. Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van 

gierzwaluwen aanwezig zijn én door de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet 

natuurbescherming wordt overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn 

voordat met de werkzaamheden kan worden gestart.

5.2.3.2 Niet jaarrond beschermde nesten 

In het plangebied is broedhabitat aangetroffen voor soorten waarvan de nesten niet jaarrond 

beschermd zijn. Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of 

ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In dezen zijn er geen omstandigheden die jaarronde 

bescherming van deze nesten rechtvaardigen. Het betreft lokaal en regionaal algemene vogels, zoals 

spreeuw, koolmees, pimpelmees. Er zijn daarnaast talrijke alternatieven in de directe omgeving. 

Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van niet 

jaarrond beschermde soorten zijn te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe 

nooit worden verstoord).

32 http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/20150415%20Huismus%20v1.0.pdf
33 www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/2050415%20Gierzwaluw%20v1.0.pdf
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5.2.3.3 Algemene vogels 

Het plangebied is hiernaast potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels, zoals 

merel, houtduif. Nesten van algemene vogels vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de 

bescherming van de wet. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op 

bezette nesten van algemene vogels zijn onder andere te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten 

mogen in principe nooit worden verstoord) door buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg 

de periode 15 maart – 15 augustus).

5.3 Soorten Habitatrichtlijn 

5.3.1 Bronnenonderzoek

5.3.2 Verkennend veldonderzoek

5.3.2.1 Vaatplanten

Geschikt habitat voor vaatplanten uit de Habitatrichtlijn zoals groenknolorchis is afwezig. Het 

plangebied is deels verhard en deels in gebruik als gazon. De groenknolorchis komt voor in moerassige 

vegetaties, welke in het plangebied afwezig zijn. Hierdoor ontbreekt geschikt habitat voor 

groenknolorchissen. Andere vaatplanten uit de Habitatrichtlijn worden op grond van de NDFF binnen 

een afstand van 25 km niet verwacht.
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Soort Soortgroep Afstand
Gladde slang Reptielen 0 - 1 km
Zandhagedis Reptielen 0 - 1 km
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren 0 - 1 km
Rosse vleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Watervleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Heikikker Amfibieën 1 - 5 km
Kamsalamander Amfibieën 1 - 5 km
Poelkikker Amfibieën 1 - 5 km
Rugstreeppad Amfibieën 1 - 5 km
Geel schorpioenmos Blad- en Levermossen 1 - 5 km
Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen 1 - 5 km
Rivierrombout Insecten - Libellen 1 - 5 km
Bever Zoogdieren 1 - 5 km
Franjestaart Zoogdieren 1 - 5 km
Tabel 4: Waargenomen habitatrichtlijnsoorten binnen een afstand van 5 km 
van het plangebied. Bron: NDFF - quickscanhulp.nl 22-03-2017 17:15



5.3.2.2 Vleermuizen

De bebouwing binnen het plangebied is potentieel geschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van 

gebouwbewonende vleermuizen. De meest te verwachten soorten in het plangebied zijn de gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en ruige dwergvleermuis. Kieren tussen dakrand en gevel, 

ruimten achter boeiborden, open stootvoegen, spleten en scheuren in gevels bieden toegang tot 

geschikte verblijfplaatsen (zoals mogelijk aanwezige luchtspouw en ruimten onder de dakpannen, zie 

Afbeelding 12). De bebouwing is potentieel geschikt voor de functies kraam-, zomer-, paar- en 

winterverblijfplaats. Het kerkgebouw heeft geen zolder. Op de vliering van de pastoriewoning zijn geen 

(sporen van) vleermuizen aangetroffen. Hierdoor is de aanwezigheid van typische zolderbewoners als 

gewone grootoorvleermuis uit te sluiten.

Voor boombewonende vleermuizen (zoals watervleermuis, franjestaart, rosse vleermuis en gewone 

grootoorvleermuis) is het plangebied ongeschikt. In de bomen in en rondom het plangebied zijn geen 
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holtes waargenomen, geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen zijn zodoende afwezig. 

Het plangebied en de omgeving van het plangebied zijn potentieel geschikt als functioneel leefgebied 

(vliegroute en foerageergebied) voor vleermuizen. Dit is aanwezig in de vorm van groene tuinen, 

bomen langs de straten, open water en gevellijnen.

5.3.2.3 Amfibieën en reptielen

Vanwege het ontbreken van poelen en vijvers in het plangebied, zijn geschikte voortplantingswateren 

voor heikikker, rugstreeppad, kamsalamander en poelkikker afwezig. Tevens biedt het plangebied geen 

geschikt habitat voor reptielen als zandhagedis en muurhagedis in de vorm van zanderige terreinen en 

zeer oude muren. Tijdens het veldbezoek is steeksproefgewijs met een RAVON steeknet bevist, er zijn 

hierbij geen amfibieën aangetroffen.

5.3.2.4 Dagvlinders en libellen

Het plangebied is ongeschikt voor gevlekte witsnuitlibel en groene glazenmaker. Verlandingsvegetaties 

en aaneengesloten krabbenscheervegetaties ontbreken, waardoor geschikt habitat afwezig is. 

Dagvlinders uit de Habitatrichtlijn worden binnen en nabij het plangebied niet verwacht. 

Dichtstbijzijnde vindplaatsen zijn aanwezig op een afstand van tenminste 50 km, waardoor het 

plangebied redelijkerwijs onbereikbaar is voor deze soorten.

5.3.2.5 Overige Habitatrichtlijn soorten

Geschikt habitat voor overige Habitatrichtlijnsoorten is afwezig. De in de NDFF opgenomen platte 

schijfhoren leeft in onvervuilde wateren met een soortenrijke en vaak dichtbegroeide 

onderwatervegetatie. In het water direct grenzend aan het plangebied komt geen dichtbegroeide 

onderwatervegetatie voor. 

Het open water is potentieel geschikt als functioneel leefgebied voor gestreepte waterroofkever, maar 

niet essentieel (er is ruim voldoende alternatief habitat aanwezig). Het is ongeschikt als 

voortplantingsgebied, er wordt van uit gegaan dat de soort zich op het land verpopt. Door de 

aanwezigheid van beschoeiingen is het land voor de soort slecht tot niet bereikbaar.

5.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

In deze effectbeoordeling worden uitsluitend de habitatrichtlijnsoorten behandeld waarvoor het 

plangebied – op basis van dit oriënterende onderzoek – potentie biedt. In dit geval betreft dit potentie 

voor verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van vleermuizen. 
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Aanwezigheid van vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger, meervleermuis en ruige 

dwergvleermuis) in het plangebied is niet uit te sluiten. De isolatiewerkzaamheden kunnen invloed 

hebben op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen. Hierdoor kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 

en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 1 april – 

15 mei middels 1 bezoek, 15 mei tot en met 15 juli (2017) middels 3 bezoeken (2 in de avond en 1 in de 

ochtend), 15 augustus tot 15 september (2017) middels 2 bezoeken en 1 december – 1 maart middels 

1 bezoek, om te bepalen of:

• Voortplantingsplaatsen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger, meervleermuis en ruige dwergvleermuis aanwezig zijn. De aanpak voor het 

aanvullend veldonderzoek is conform de eisen34 die het bevoegd gezag hieraan stelt. Indien 

voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn én door de 

werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient 

een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de werkzaamheden kan worden 

gestart.

34 Vleermuisprotocol 2017
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5.4 Nationaal beschermde soorten 

5.4.1 Bronnenonderzoek NDFF
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Soort Soortgroep Afstand
Bastaardkikker Amfibieën 0 - 1 km Ja
Bruine kikker Amfibieën 0 - 1 km Ja
Gewone pad Amfibieën 0 - 1 km Ja
Kleine watersalamander Amfibieën 0 - 1 km Ja
Meerkikker Amfibieën 0 - 1 km Ja
Ringslang Reptielen 0 - 1 km Nee
Aardmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Boommarter Zoogdieren 0 - 1 km Nee
Bosmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Bunzing Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Das Zoogdieren 0 - 1 km Nee
Dwergmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Dwergspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Egel Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Haas Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Hermelijn Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Huisspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Konijn Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Ree Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Rosse woelmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Veldmuis Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Vos Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Waterspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km Nee
Wezel Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Woelrat Zoogdieren 0 - 1 km Ja
Alpenwatersalamander Amfibieën 1 - 5 km Nee
zilveren maan Insecten - Dagvlinders 1 - 5 km Nee
Gevlekte glanslibel Insecten - Libellen 1 - 5 km Nee
Hazelworm Reptielen 1 - 5 km Nee
Levendbarende hagedis Reptielen 1 - 5 km Nee
Kluwenklokje Vaatplanten 1 - 5 km Nee
Rood peperboompje Vaatplanten 1 - 5 km Nee
Ruw parelzaad Vaatplanten 1 - 5 km Nee
Grote modderkruiper Vissen 1 - 5 km Nee
Eekhoorn Zoogdieren 1 - 5 km Nee
Steenmarter Zoogdieren 1 - 5 km Nee

Vrijgestelde soorten 
Provincie Utrecht

Tabel 5: Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 3.10 Wnb) 
binnen een afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF - quickscanhulp.nl 07-06-
2017 17:00



5.4.2 Verkennend veldonderzoek

5.4.2.1 Vaatplanten

Het groen in en rondom het plangebied bestaat enkel uit regelmatig gemaaid gazon, sierbeplanting en 

hagen. Oude muren met vochtige plekken en scheuren zijn aanwezig. Hoewel er naar is gezocht 

werden er geen beschermde muurplanten zoals schubvaren aangetroffen. Wel werd op enkele plekken 

de niet beschermde muurvaren aangetroffen. Akkers, bossen, heiden, vochtige terreinen, kalkrijke 

graslanden, etcetera ontbreken daarnaast, waardoor de volgens het bronnenonderzoek in de 

omgeving aanwezige beschermde vaatplanten zoal kluwenklokje, rood peperboompje, ruw parelzaad, 

blaasvaren etc. redelijkerwijs kunnen worden uitgesloten.

5.4.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Boommarter, eekhoorn en wild zwijn wordt niet in het plangebied verwacht. Geschikt habitat  in de 

vorm van bos of grotere houtopstanden ontbreekt. Het plangebied maakt deel uit van laaggelegen 

veengebied, waardoor geschikt habitat voor das ontbreekt (hoger gelegen zandgronden). Ook voor 

steenmarter ontbreekt geschikt habitat, als schuilgelegenheid.

De waterspitsmuis valt in het plangebied uit te sluiten, typisch habitat voor deze soort (brede drassige 

oeverzones met ruige vegetatie) is niet aanwezig in het plangebied of de directe omgeving hiervan.

Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde soorten zoogdieren waarvoor in 

Uitecht een provinciale vrijstelling geldt, zoals egel en diverse muizensoorten. Wel geldt voor deze 

soorten een meldingsplicht.

5.4.2.3 Dagvlinders en libellen

Het plangebied is ongeschikt voor beschermde vlinders als kommavlinder, grote vos en de zilveren 

maan. In het plangebied ontbreekt geschikt habitat in de vorm van vochtig bos, boomgaarden en 

schrale bloemrijke graslanden waardoor aanwezigheid is uitgesloten.

Goed beschutte, moerassige plaatsen, zoals veenmosputjes in broekbossen, galigaanmoerassen, 

gagelmoerassen en verlande delen van vennen en petgaten zijn in het plangebied afwezig waardoor 

geschikt habitat voor beschermde libellen als gevlekte glanslibel35 ontbreken.

5.4.2.4 Vissen

Het plangebied is ongeschikt voor de grote modderkruiper. In het plangebied ontbreekt open water, 

grenzend aan het plangebied zijn verlandingssloten afwezig waardoor aanwezigheid is uitgesloten.

35 https://www.vlinderstichting.nl/
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5.4.2.5 Amfibieën en reptielen

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten amfibieën waarvoor in Utrecht 

een provinciale vrijstelling geldt. Wel geldt voor deze soorten een meldingsplicht. Dit betreffen o.a. de 

bruine kikker en gewone pad. Voor de ringslang, vuursalamander en alpenwatersalamander is geen 

geschikt habitat (poelen, brede natuurlijke oeverzones, broedhopen) aanwezig in het plangebied. Voor 

de hazelworm en levendbarende hagedis ontbreekt geschikt habitat in de vorm van open zand en 

heideterreinen.

5.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied enkel tevens geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie 

Utrecht een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel geldt te 

allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals gewone 

pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan 

het verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden 

tijdens de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Beschermde gebieden 

6.1.1 Wet natuurbescherming

Het plangebied maakt voor een verwaarloosbaar klein deel uit van het Natura 2000-gebied Oostelijke 

Vechtplassen. In het plangebied komen geen kwalificerende habitattypen voor het Natura 2000-gebied 

Oostelijke Vechtplassen voor. Een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelen voor 

habitattypen, de meeste habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels voor de Oostelijke 

Vechtplassen kan op basis van voorliggende informatie op voorhand worden uitgesloten. 

Door de sloop van de bebouwing kunnen echter vaste rust- en verblijfplaatsen en 

voortplantingsplaatsen (zomer- en kraamverblijfplaatsen) van meervleermuis vernietigd worden. De 

vervanging van beschoeiing kan leiden tot verstoring van kleine modderkruiper en vernietiging van 

vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van rivierdonderpad. Op basis hiervan is het 

niet uitgesloten dat er significant negatieve effecten op zullen treden op het instandhoudingsdoel van 

deze soorten. Door tijdens werkzaamheden aan de oevers te werken op basis van een geldige 

gedragscode (bijv. Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van Stadswerk Nederland) 

kunnen schadelijke effecten aan kleine modderkruiper worden voorkomen. Aanvullend onderzoek naar 

de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van meervleermuis is 

nodig door het uitvoeren van 3 bezoeken in de periode 15 mei tot en met 15 juli, 2 bezoeken in de 

periode 15 augustus – 15 september en 1 bezoek in de periode 1 december – 1 maart. Aanvullend 

onderzoek naar rivierdonderpad is nodig door het uitvoeren van één veldonderzoek tijdens duisternis. 

Dit kan op elke avond in het hele jaar uitgevoerd worden.

6.2 Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Het uiterst oostelijk deel van het plangebied maakt deel uit van het NNN, een strook grond langs de 

oostzijde van het plangebied met een breedte van circa 5 meter en een lengte van circa 25 meter 

maakt deel uit van net NNN. De planontwikkeling vindt voor een beperkt deel plaats binnen dit deel 

van het NNN. Aangezien de planontwikkeling een ontwikkeling van geringe omvang betreft bij een 

bestaande functie en omdat de ontwikkeling op al verstoord terrein in de onmiddellijke nabijheid van 
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bestaande bebouwing en verharding plaatsvindt, gaat de Provincie Utrecht ervan uit dat een dergelijke 

kleine ontwikkeling niet tot significante gevolgen voor de waarden van het NNN leidt. Het verdient de 

aanbeveling deze beoordeling te laten toetsen door de bevoegde overheid.

De planontwikkeling vindt niet plaats binnen de Groene Contour (GC) en Belangrijke 

weidevogelgebieden. Aangezien het plangebied buiten de begrenzing van deze gebieden ligt, is 

nadere toetsing aan de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie voor deze aspecten niet noodzakelijk.

6.3 Beschermde soorten 

6.3.1 Soorten Vogelrichtlijn

6.3.1.1 Huismus 

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatief effect op potentieel aanwezige 

voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen en functioneel leefgebied van de huismus. 

Verbodsbepalingen Art 3.1 lid 2, 4 en 5 van de Wnb kunnen worden overtreden. Aanvullend 

veldonderzoek is nodig in de periode 1 april - 15 mei (2017). Indien voortplantings- en vaste rust- en 

verblijfplaatsen van huismussen aanwezig zijn én door de werkzaamheden een verbodsbepaling van 

de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn 

voordat met de werkzaamheden kan worden gestart.

6.3.1.2 Gierzwaluw

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatief effect op potentieel aanwezige  

voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van de gierzwaluw. Verbodsbepalingen Art 3.1 lid 2, 4 

en 5 van de Wnb kunnen worden overtreden. Aanvullend veldonderzoek is in de periode 1 juni – 15 juli 

(2017). Indien voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van gierzwaluwen aanwezig zijn én 

door de werkzaamheden een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient 

een ontheffing of vergunning in bezit te zijn voordat met de werkzaamheden kan worden gestart.

6.3.1.3 Niet jaarrond beschermde nesten en Algemene vogels

Het plangebied is geschikt voor voortplantingsplaatsen algemene vogelsoorten waarvan de nesten 

niet jaarrond beschermd zijn. In gebruik zijnde nesten mogen in principe nooit worden verstoord. Door 

onder andere buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart – 15 juli) te werken zijn schadelijke effecten 

op nesten van deze vogels te voorkomen.
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6.3.2 Soorten Habitatrichtlijn

6.3.2.1 Vleermuizen

De voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot een negatief effect op potentieel aanwezige 

voortplantingsplaatsen en vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig van gebouwbewonende 

vleermuizen (gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, meervleermuis). Hierdoor 

kunnen de verbodsbepalingen Art 3.5 lid 2 en 4 (zie Tabel 1) van de Wnb worden overtreden. 

Aanvullend onderzoek is nodig in de periode 1 april – 15 mei middels 1 bezoek, 15 mei tot en met 15 

juli (2017) middels 3 bezoeken (2 in de avond en 1 in de ochtend), 15 augustus tot 15 september (2017) 

middels 2 bezoeken en 1 december – 1 maart middels 1 bezoek. Indien voortplantings- en vaste rust- 

en verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn én door de werkzaamheden een verbodsbepaling 

van de Wet natuurbescherming wordt overtreden dient een ontheffing of vergunning in bezit te zijn 

voordat met de werkzaamheden kan worden gestart.

6.3.3 Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie Utrecht 

een vrijstellingsbesluit van kracht is. Voor deze soorten is er geen ontheffing vereist en aanvullend 

onderzoek is niet noodzakelijk. Wel geldt voor deze soorten de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat 

indien mogelijk schadelijk effect op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en (spits)muizen 

zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren naar veilige 

locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de werkzaamheden. 

6.3.4 Overzicht benodigd aanvullend onderzoek
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Gierzwaluw
Rivierdonderpad
Tabel 6: Benodigd aanvullend onderzoek en onderzoeksperiodes. Donkergroen 
betreft de optimale onderzoeksperioden.
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied
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De bebouwing binnen het plangebied, gezien in westelijke richting. Fotograaf: A. van 
Meurs | Ecoresult B.V.

Interieur van de kerkzaal. Fotograaf: A. van Meurs | Ecoresult B.V.
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Het plangebied, gezien in oostelijke richting 
vanuit de kerktoren. De bomen en het water op 
de achtergrond maken deel uit van het 
Natura2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. 
Fotograaf: A. van Meurs | Ecoresult B.V. 
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De liggende wilg in de achtergrond, gelegen binnen het Natura2000-gebied Oostelijke 
Vechtplassen. Fotograaf: A. van Meurs | Ecoresult B.V. 



























































































































































































































 

 Amos Milieutechniek B.V. Tel: 030-2412425 Kvk, Utrecht: 30139120 

Uraniumweg 27e 3542 AK email: info@amos.nl ABN AMRO-bank: 49.73.64.107 
Postbus 40328 3504 AC  IBAN: NL31 ABNA 0497364107 

Utrecht web: www.amos.nl BTW nr: NL 806163306.B01 

 

 

ASBESTINVENTARISATIE 
CONFORM SC540 TYPE A 

van de kerk en woning 

aan de 

Laan van Nifterlake 40-42 te 
Tienhoven 

 



 

 Amos Milieutechniek B.V. Tel: 030-2412425 Kvk, Utrecht: 30139120 

Uraniumweg 27e 3542 AK email: info@amos.nl ABN AMRO-bank: 49.73.64.107 
Postbus 40328 3504 AC  IBAN: NL31 ABNA 0497364107 

Utrecht web: www.amos.nl BTW nr: NL 806163306.B01 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASBESTINVENTARISATIE 
CONFORM SC540 TYPE A 

van de kerk en woning 
aan de 

Laan van Nifterlake 40-42 te 
Tienhoven 

 



 

 

 

 

 

162.0203.AR.11.MRE  

Pagina 2 van 13 

 

TITELBLAD 

 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:  Oskam Asbestverwijdering B.V. 
Contactpersoon: de heer E. Klunder 
Adres: Postbus 40335 

 3504 AC Utrecht 
 
 
Opdrachtnemer 
Inventarisatiebedrijf: Amos Milieutechniek B.V. 
Certificaatnummer: 07.D070100.01  

Projectnummer: 162.0203.AR.11.MRE 

Inventarisatieadres: Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 
Omschrijving bouwwerk of object:  Kerk en woning 
 
 
Inventarisatiegegevens Inventarisatie:  Autorisatie: 
Datum uitvoering: 12 mei 2016  18 mei 2016 
Uitgevoerd door: ing. M. Reverda  de heer C. de Wolf 

Ascertcode DIA: 04E-290114-140143  51E-030215-410716 
  

 
 
 

  

 
 

Vervaldatum rapportage: Dit asbestinventarisatierapport heeft een geldigheidsduur van drie 
jaar na datum autorisatie 

 
 
Dit rapport is geschikt voor: 
 het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende 

materialen 
 het aansluitend uitvoeren van een Type B onderzoek ter verificatie van de lijst van redelijk 

vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type A onderzoek 
 het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een asbestinventarisatie-rapport 

Type-G 
 de renovatie van een in de inleiding nader gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk 
 de renovatie van het gehele bouwwerk 
 de sloop van het gehele bouwwerk 

 

Omvang onderzoek: 
 Gehele gebouw of object 
 Gedeelte van gebouw of object 
 Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10% voor vergunning) 
 Aanvulling op representatieve steekproef 

 Onvoorzien aanwezig asbest 

 
Soort onderzoek: 
 Asbestinventarisatie Type-A  Volledig 

 Onvolledig (NEN2991) 

 Onvolledig (beperkingen/uitsluitingen, zie hoofdstuk 5) 
 Asbestinventarisatie Type-B 
 Asbestinventarisatie Type-G 

 

Risicobeoordeling 
 Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 

 Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991) 



 

 

 

 

 

162.0203.AR.11.MRE  

Pagina 3 van 13 

 

INHOUDSOPGAVE 

1 SAMENVATTING ................................................................................................................... 4 

1.1 Bronnen .............................................................................................................................. 4 
1.2 Volledigheid van het onderzoek ............................................................................................. 4 
1.3 Vermoeden verborgen asbesthoudende materialen................................................................... 4 

2 INLEIDING .......................................................................................................................... 5 

2.1 Opdracht en doel ................................................................................................................. 5 
2.2 Kwaliteit en methode ............................................................................................................ 5 
2.3 Revisiestatus en/of rapportversie ........................................................................................... 6 
2.4 Aansprakelijkheid en algemene beperkingen ........................................................................... 6 

3 INVENTARISATIE OP LOCATIE ............................................................................................... 7 

3.1 Werkwijze ........................................................................................................................... 7 
3.2 Niet onderzochte ruimten ...................................................................................................... 7 
3.3 Niet onderzochte constructiedelen .......................................................................................... 7 
3.4 Geen onderdeel van de inventarisatie ..................................................................................... 7 
3.5 Waarnemingen .................................................................................................................... 8 

4 RESULTATEN ONDERZOEK .................................................................................................... 9 

4.1 Resultaten deskresearch ....................................................................................................... 9 
4.2 Monstername en analyses ..................................................................................................... 9 
4.3 Classificatie saneringswerkzaamheden .................................................................................... 9 
4.4 Resultaten inventarisatie ..................................................................................................... 11 

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ....................................................................................... 12 

5.1 Asbesthoudende materialen ................................................................................................ 12 
5.2 Volledigheid asbestinventarisatie Type A ............................................................................... 12 
5.3 Asbest in constructie asbestinventarisatie Type B ................................................................... 13 
5.4 Geen onderdeel van de inventarisatie ................................................................................... 13 
5.5 Amos Milieutechniek BV ...................................................................................................... 13 

 

BIJLAGEN 
 

Bronbladen 

Overzichtstekeningen 
Fotorapportage 
Deskresearch 
Analysecertificaten 
Resultaten SMA-rt 
Appendix A verplichting opdrachtgever overeenkomstig wet- en regelgeving 

Evaluatieformulier asbestinventarisatie 



 

 

 

 

 

162.0203.AR.11.MRE  

Pagina 4 van 13 

 

1 SAMENVATTING 
 
Door Oskam Asbestverwijdering B.V. is aan Amos Milieutechniek B.V. opdracht verleend voor het 
uitvoeren van een asbestinventarisatie Type A conform de SC540 van een kerk en woning aan de Laan 

van Nifterlake 40-42 te Tienhoven. De genoemde ruimten in hoofdstuk 3.4 zijn geen onderdeel van deze 

inventarisatie. De inventarisatie wordt uitgevoerd in verband met het verwijderen van uitsluitend in dit 

rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 
 
 
1.1 Bronnen 
 
Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbestvrije (welke als asbestverdacht zijn bemonsterd), 

asbesthoudende en asbestverdachte materialen en/of installaties aangetroffen: 
 
Tabel 1.1.1 bronnen 

Nr.¹ Plaats Materiaal/installatie Typering Risicoklasse 

1 Aanbouw achter kerk, in raamkozijn Kit Asbesthoudend  2 

2 Kerk, in raamkozijnen Stopverf Asbestvrij  n.v.t. 

3 Kerk, van toilet naar gevel Kanaal Asbestvrij  2 

4 Kerk, gang, tussen spullen Gashaard Asbestverdacht  n.v.t. 

5 Woning, trapkast Cv-ketel Asbestvrij n.v.t. 

6 Schuur, dak Golfplaten Asbestvrij n.v.t. 

 

 
1.2 Volledigheid van het onderzoek 
 

De asbestinventarisatie betreft om de volgende reden een onvolledig onderzoek: 
 Niet alle ruimten zijn onderzocht (zie hoofdstuk 3.2 Niet onderzochte ruimten). 
Op basis van de bovenstaande beperking is het onderzoek onvolledig uitgevoerd. Op het titelblad (pagina 
2) wordt de rapportage als onvolledig weergegeven. 

 
 
1.3 Vermoeden verborgen asbesthoudende materialen  
 
Er bestaat een redelijk vermoeden voor de aanwezigheid van in de constructie verborgen niet-direct 
waarneembare asbesthoudende materialen. Er wordt aanbevolen om voorafgaand aan de sloop een Type 

B inventarisatie uit te laten voeren. De vergunningverlener verplicht in de omgevingsvergunning tot de 
aanvullende inventarisatie Type B (zie hoofdstuk 3.3 Niet onderzochte constructiedelen). 
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2 INLEIDING 
 
2.1 Opdracht en doel 
 
Door Oskam Asbestverwijdering B.V. is aan Amos Milieutechniek B.V. opdracht verleend voor het 
uitvoeren van een asbestinventarisatie Type A conform de SC540 van een kerk en woning aan de Laan 

van Nifterlake 40-42 te Tienhoven. De genoemde ruimten in hoofdstuk 3.4 zijn geen onderdeel van deze 

inventarisatie. De inventarisatie wordt uitgevoerd in verband met het verwijderen van uitsluitend in dit 
rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 
 
Het doel van de asbestinventarisatie is het volledig in kaart brengen, identificeren en kwantificeren van 
alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-
onderdelen die aanwezig zijn in een bouwwerk, object of plaats waar een incident heeft plaatsgevonden 

en asbest is vrijgekomen. Tevens wordt op grond van de aard van het aangetroffen asbest en/of de 
asbesthoudende producten, de wijze waarop deze in de constructie zijn bevestigd en de omgevings-
omstandigheden, een indeling in één van de drie risicoklassen voor verwijdering gemaakt. In hoofdstuk 
4.1 Resultaten deskresearch staat een opsomming van de door de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde informatie en/of documenten weergegeven. 
De inventarisatie is uitgevoerd door ing. M. Reverda en op 18 mei 2016 geautoriseerd door de heer C. de 
Wolf. 

 
 
2.2 Kwaliteit en methode 
 
Amos Milieutechniek B.V. is in het bezit van een kwaliteitssysteem dat voldoet aan ISO-9001 hetgeen 
gecontroleerd en gecertificeerd is door KIWA. Amos Milieutechniek B.V. is gecertificeerd voor het uit-
voeren van asbestinventarisaties conform de SC540. Analyses op asbestverdachte materialen worden 

uitgevoerd door een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium.  
 
De inventarisatie Type A, conform de richtlijnen van de SC540, bestaat uit: 
 een deskresearch waarbij tekeningen en bestekken van de locatie worden bestudeerd; 
 een bezoek aan de onderzoekslocatie; 
 een visuele inspectie van het interieur en het exterieur van het pand; 

 het nemen van monsters van asbestverdachte materialen; 
 het analyseren van deze materialen door een geaccrediteerd laboratorium; 
 het bepalen van de risicoklasse van de asbestsanering; 
 het rapporteren van alle bevindingen. 
 
Van de inventarisatie zijn uitgesloten: 
 materialen die niet zonder (zwaar) destructief onderzoek waarbij de bouwkundige integriteit van het 

bouwwerk aangetast wordt bereikbaar; 
 materialen die alleen door sloop van technische apparatuur bereikbaar zijn; 

 ruimten waarbij beperkingen worden opgelegd voor het inspecteren ervan; 
 materialen waarbij beperkingen worden opgelegd voor het nemen van monsters. 
 
De bevindingen zijn gebaseerd op de situatie zoals die tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Deze 
rapportage dient dan ook als een verslag van een momentopname te worden beschouwd. Het inven-

tarisatierapport is alleen geschikt voor de betreffende onderzochte locatie(s) en mag derhalve niet 
worden gebruikt voor delen van deze locatie(s) welke niet zijn onderzocht. 
Alle bevindingen zijn gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring. Desondanks kan niet volledig 
worden uitgesloten dat bij sloop of renovatiewerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aange-
troffen welke niet als zodanig zijn gedetecteerd. Veelal hangt dit samen met het ontbreken van adequate 
bestekgegevens of niet visueel te detecteren materialen. In het geval er toch asbesthoudend materiaal 

wordt aangetroffen op plaatsen niet door ons genoemd vragen wij u het in de bijlagen opgenomen 
“Evaluatieformulier Asbestinventarisatie” in te vullen en naar ons op te sturen. Wij zullen deze melding 
dan als klacht onderzoeken en kunnen dan indien nodig maatregelen nemen.  
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2.3 Revisiestatus en/of rapportversie 
 
Het geldige asbestinventarisatierapport is het rapport met de meest recente datum en het hoogste 

versienummer. 
Versie Rapportnummer Datum Wijziging(en) Auteur Paraaf 

1 162.0203.AR.11.MRE 18-05-2016 Geen, betreft eerste uitgave MRE n.v.t. 

 

 
2.4 Aansprakelijkheid en algemene beperkingen 
 
Amos Milieutechniek B.V. heeft dit rapport uiterst secuur laten samenstellen door een gediplomeerde en  
intern goedgekeurde deskundig inventariseerder asbest (SC560), conform de eisen van het 
Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie (SC540). Bij een 

onverhoopte omissie van dit rapport is Amos Milieutechniek B.V. niet aansprakelijk voor directe en/of 

indirecte schade, zoals bijvoorbeeld stagnatie (zie de leveringsvoorwaarden RVOI 2001). Tijdens 
(sloop)werkzaamheden dient men alert te blijven op mogelijke asbestbronnen die niet in dit rapport 
worden genoemd.  
 
Amos Milieutechniek B.V. is niet aansprakelijk voor gemaakte schade tijdens de inventarisatie van (licht) 
destructieve handelingen. Na destructieve handeling(en) voert Amos Milieutechniek B.V. geen 
herstelwerkzaamheden uit. 

 
Amos Milieutechniek B.V. is niet aansprakelijk voor aanvullingen en/of wijzigingen die door derde 
aangebracht worden in het asbestinventarisatierapport. 
 
Het rapport is alleen geldig voor de in het rapport genoemde onderzochte bouwkundige eenheden. Het 
rapport mag daarom niet worden gebruikt voor (weliswaar) soortgelijke, doch niet door Amos 
Milieutechniek B.V. onderzochte bouwwerken/ruimten  op andere locaties.  

 
Het rapport is geen bestek voor sloop en/of asbestverwijdering. De sloopaannemer/asbestsaneerder dient 
de in dit rapport aangegeven situatie en de ter indicatie aangegeven hoeveelheden ter plaatse zelf te 
controleren. 
 
De originele SMA-rt-uitdraai(en), de originele geautoriseerde analysecertificaten en het originele 

procescertificaat SC540 zijn ter inzage/verificatie aanwezig op het kantoor van Amos Milieutechniek B.V.  
 
Amos Milieutechniek B.V. verplicht zich om alleen aan de opdrachtgever de onderzoekuitslagen en 
adviezen te rapporteren. Aan derden wordt slecht gerapporteerd na verificatie en schriftelijke 
toestemming van één van de contactpersonen behorende bij de opdrachtgever. 
 
Amos Milieutechniek B.V. is niet aansprakelijk voor aangetroffen asbest achter asbesthoudende of 

asbestverdachte toepassingen. In veel gevallen kan de ruimte en/of de materialen achter 
asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen niet worden onderzocht. 

 
Slechts vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. 
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3 INVENTARISATIE OP LOCATIE 
 
3.1 Werkwijze 
 
Na uitvoering van de deskresearch vindt een systematische inventarisatie plaats van het te onderzoeken 
object/bouwwerk. Hierbij worden in principe alle ruimten in het object/bouwwerk visueel geïnspecteerd. 
Er vindt vooralsnog geen destructief onderzoek plaats (Type B). De aangetroffen asbestverdachte 

materialen worden schriftelijk en fotografisch vastgelegd. Van de asbestverdachte materialen vindt, 
indien mogelijk, monsterneming plaats. De monsters worden ter analyse aangeboden aan een 
geaccrediteerd laboratorium. 
 
Tijdens de inventarisatie zijn onderstaande onderdelen, indien aanwezig en indien mogelijk, bekeken: 
 installaties; 

 apparatuur en inrichting; 

 brandwerende constructies; 
 afwerking en decoratie; 
 gevelconstructies en waterkerende constructies; 
 tijdens de bouw toegepaste hulpconstructies; 
 asbestbesmettingen. 
 
 

3.2 Niet onderzochte ruimten 
 
In één of meerdere ruimten is niet op de aanwezigheid van asbest geïnventariseerd. De ruimten waren 
op het moment van de inventarisatie niet toegankelijk of zijn alleen middels (licht) destructief onderzoek 
te bereiken waarvoor geen toestemming is verkregen. De volgende ruimten zijn niet onderzocht: 

Ruimte Motivatie 

Boven gesloten plafonds Niet bereikbaar  

Onder vaste vloerafwerkingen Niet bereikbaar 

Kruipruimte (of gedeelte) Niet bereikbaar 

Binnenzijde kerk Door de grote hoeveelheid spullen was niet alles goed zichtbaar. 

Hierdoor moet deze inventarisatie getypeerd worden als onvolledig. Indien in deze ruimten sloop- of 
renovatiewerkzaamheden plaatsvinden, dient van deze ruimten een aanvullend Type A onderzoek 

uitgevoerd te worden.  
 
 
3.3 Niet onderzochte constructiedelen 
 
Er is geen (zwaar) machinaal destructief onderzoek uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen 
destructief onderzoek is verricht waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk is aangetast. 

Op basis van het onderzoek bestaat een redelijk vermoeden voor de aanwezigheid van in de constructie 
verborgen niet-direct waarneembare asbesthoudende materialen. Het betreft de volgende vermoedens: 

Gebouw- of constructiedeel Toepassing Onderbouwing 

Schoorsteenkanalen Kanalen Andere kanalen in het gebouw aangetroffen 

Spouwmuren Plaatmateriaal Aangetroffen in vergelijkbare situaties 

Nadrukkelijk bevelen wij aan om voorafgaand aan de sloop van deze gebouw- of constructiedelen een 

Type B inventarisatie uit te laten voeren.  
De vergunningverlener verplicht in de omgevingsvergunning tot de aanvullende inventarisatie (Type B). 
 
 
3.4 Geen onderdeel van de inventarisatie 
 
De volgende ruimten zijn geen onderdeel van deze inventarisatie: 

Ruimte 

Tuin 
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3.5 Waarnemingen 
 
Algemeen  

Het geïnventariseerde object betreft een kerk bestaande uit twee bouwlagen en toren, een woning 
bestaande uit drie bouwlagen met serre en een schuur. 
 
Kerk 
De toren van de kerk is opgetrokken uit steen. Het dak bestaat uit een houten kapconstructie met niet 
asbestverdachte leien. Het bovenste platform is te bereiken middels een houten trap. Het schip heeft een 
schuin dak met dakpannen. De gevels zijn opgetrokken uit steen met houten deuren en kozijnen. In de 

raamkozijnen is asbestvrije stopverf geplakt (bronnr. 2). In de raamkozijnen van de uitbouw aan de 
achterzijde is asbesthoudende kit toegepast (bronnr. 1). De hechtgebonden kit bevindt zich in een 
redelijke staat. 

De plafonds zijn van hout en gipsplaten. De constructieve wanden zijn van steen en enkele 
binnenwanden van houten of gips. De deuren en kozijnen zijn van hout. Vanuit het toilet naar buiten is 
een asbesthoudend kanaal ingemetseld (bronnr. 3). Het hechtgebonden kanaal bevindt zich in een 
redelijke staat. Het toilet is gedeeltelijk betegeld. In de hal staat, tussen de vele spullen, een losse 

asbestverdachte gashaard (bronnr. 4). De vloeren zijn van hout en bekleed met niet asbestverdacht zeil, 
tapijt en plavuizen. De aangetroffen leidingen en kanalen zijn van kunststof en metaal. 
 
Woning 
De woning heeft een schuin dak met dakpannen. De gevels zijn opgetrokken uit steen met houten deuren 
en kozijnen. In de raamkozijnen liggen stenen waterslagen. Langs de dakrand loopt een metalen goot 

welke uitmondt in een kunststof hemelwaterafvoer. Het balkon is van beton met een metalen hekwerk. 
De kapconstructie is van hout evenals het dakbeschot. Op zolder is het gemetselde schoorsteenkanaal 
goed zichtbaar. De zoldervloer is van hout. 
De wanden zijn opgetrokken uit steen met houten deuren en kozijnen. In de raamkozijnen liggen stenen 
vensterbanken. De plafonds zijn van steen en gipsplaten. In de kelderkast hangt een asbestvrije cv-ketel 

van het merk Remeha (bronnr. 5). De vloeren zijn afgewerkt met plavuizen, niet asbestverdacht zeil en 
tapijt. De serre bevindt zich aan de achterzijde en heeft een kunststof dak. De wanden zijn van hout en 

glaspanelen. De vloer is van hout. 
Achter de woning en naast de kerk staat een houten schuur met een schuin dak bestaande uit asbestvrije 
golfplaten (bronnr. 6). 
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4 RESULTATEN ONDERZOEK 
 
4.1 Resultaten deskresearch 
 
Uit de verrichte inspanning deskresearch zijn geen asbestverdachte bronnen bekend geworden (zie 
bijlage: Deskresearch). 
 

De informatie uit de deskresearch is voldoende gebleken voor het opstellen van een inventarisatieplan 
voor de uitvoering van het veldwerk. 
 
 
4.2 Monstername en analyses 
 

Op basis van de uitgevoerde inventarisatie is een monsternameplan opgesteld. De monsters zijn conform 

de NEN 5896 genomen. De monsternamelocaties zijn gemarkeerd. De monsters zijn voor analyse op 
asbest conform NEN 5896 aangeboden aan een ISO 17025 geaccrediteerd laboratorium. De analyse-
certificaten zijn integraal in de bijlagen opgenomen.  
 
 
4.3 Classificatie saneringswerkzaamheden 
 

Op grond van de aard van het aangetroffen asbest en/of de asbesthoudende producten, de wijze waarop 
deze in de constructie zijn bevestigd en de omgevingsomstandigheden dient het asbestinventarisatie-
bureau een indeling in één van de 3 risicoklassen voor verwijdering van het asbest gemaakt te worden. 
 
Het verwijderen van asbest dient conform het Asbestverwijderingsbesluit 2005 te worden uitgevoerd. De 
werkzaamheden dienen te geschieden volgens de normen zoals vermeld in de 

Arbeidsomstandighedenwet Hoofdstuk 4, Afdeling 5 Asbest. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit 

(AB) houdende regels met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van asbest, 
dienen asbestverwijderingswerkzaamheden in 3 risicoklassen te worden ingedeeld.  
 
Definitie asbest 
Asbest: Stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten: 

- Actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4); 

- Amosiet (Cas-nummer 12172–73–5); 
- Anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5); 
- Chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5); 
- Tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6); 
- Crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4). 

Asbesthoudende producten: Producten die een of meer van de onder a genoemde vezelachtige silicaten 
bevatten. 

Asbestvezel: Een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 
micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1. 

Object: Constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk. 
 
Risicoklasse 1 
De concentratie van asbestvezels van het type Chrysotiel overschrijdt niet de grenswaarde van 2.000 

vezels per kubieke meter, berekend over een referentieperiode van acht uur per dag. 
De concentratie van de amfibole asbestvezels Actinoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Crocidoliet 
overschrijdt gezamenlijk niet de grenswaarde van 10.000 vezels per kubieke meter, berekend over een 
referentieperiode van acht uur per dag. 
 
Risicoklasse 2 
Indien uit de beoordeling blijkt dat de concentraties van asbestvezels in de lucht waaraan werknemers in 

verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan de grenswaarde beschreven bij 
risicoklasse 1, maar lager is dan of gelijk is aan 1.000.000 vezels per kubieke meter, uitgaande van een 
referentieperiode van acht uur, is risicoklasse 2 van toepassing. 

 
Risicoklasse 3 
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Indien uit de beoordeling blijkt dat de concentratie van asbestvezels in de lucht waaraan werknemers in 
verband met de arbeid kunnen worden blootgesteld, hoger is dan 1.000.000 vezels per kubieke meter, 
uitgaande van een referentieperiode van 8 uur, is risicoklasse 3 van toepassing. 

 
Tabel 4.3.1 Risicoklasseindeling 

Risicoklasse 
Blootstellingsniveau Serpentijn 

(Chrysotiel) 

Blootstellingsniveau Amfibool 

(overige asbestsoorten) 
AB 

1 
< 0,0002 vezels/cm³  

<2.000 vezels/m³ 

< 0,001 vezels/cm³  

<10.000 vezels/m³ 
Art. 4.44 

2 
0,0002 tot 1 vezels/cm³  

2.000 tot 1.000.000 vezels/m³ 

0,001 tot 1 vezels/cm³  

10.000 tot 1.000.000 vezels/m³ 
Art. 4.48 

3 
> 1 vezels/cm³  

>1.000.000 vezels/m³ 

> 1 vezels/cm³  

>1.000.000 vezels/m³ 
Art. 4.53a 

 
Particulieren 

Voor bepaalde asbesthoudende toepassingen geldt dat deze door particulieren zelf verwijderd mogen 
worden uit een woning of bijgebouw (geen bedrijfsgebouwen). Hiervoor dient altijd een melding aan de 
gemeente gedaan te worden. De gemeente verstrekt dan een ‘mededeling onder voorschrift’ waarin een 
aantal richtlijnen staan ter bescherming van de particulier en waarin voorschriften voor de verwijdering 
en afvalbehandeling worden gegeven. Het betreft de volgende toepassingen: 
 

 Verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, 
niet zijnde dakleien, uit een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor 
zover de woning of het bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf 
worden gebruikt of bedoeld zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen 
asbesthoudende platen maximaal 35 m² per kadastraal perceel bedraagt; 

 Verwijderen van asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking uit 

een woning of uit een op het erf van die woning staand bijgebouw, voor zover de woning of het 

bijgebouw niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf worden gebruikt of bedoeld 
zijn voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te verwijderen asbesthoudende 
vloerbedekking of vloertegels maximaal 35 m² per kadastraal perceel bedraagt; 

 Verwijderen van geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, 
niet zijnde dakleien, of asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking 
uit een vaartuig, voor zover het vaartuig niet in het kader van de uitoefening van een beroep of 
bedrijf wordt gebruikt of bedoeld is voor gebruik in dat kader en de oppervlakte van de te 

verwijderen asbesthoudende platen maximaal 35 m² bedraagt. 
 
In overige gevallen mogen particulieren zelf geen werkzaamheden aan asbesthoudende toepassingen 
verrichten. 
  
 



 

 

 

 

 

162.0203.AR.11.MRE  

Pagina 11 van 13 

4.4 Resultaten inventarisatie 
 
Tabel 4.4.1 is een overzicht van de aangetroffen asbesthoudende materialen. De indeling in risicoklassen 

is uitgevoerd conform TNO 2.1 18072014 (met ingangsdatum 19-07-2014) met behulp van SMA-rt. De 
brongerelateerde output is in de bijlagen opgenomen. 
 
Tabel 4.4.2 is een overzicht van de asbestvrije materialen, welke in eerste instantie als asbestverdacht 
zijn bemonsterd. Tabel 4.4.3 is een opsomming van de als asbestverdacht aangemerkte materialen, die 
in verband met de onbereikbaarheid en / of het in werking zijn van installaties of systemen niet zijn 
bemonsterd maar wel asbest kunnen bevatten. In tabel 4.4.4 zijn relevante installaties benoemd. 

 
 Tabel 4.4.1 Asbesthoudende materialen 

Nr.¹ Plaats Materiaal Bevestiging Status Hoeveelheid Binding² Monster 
Risico-

klasse 

1 Aanbouw achter kerk, in raamkozijn Kit Gekit Redelijk 
8 x 4,4 m¹ = 

35 m¹ 
Hecht MM01 2 

3 Kerk, van toilet naar gevel Kanaal Ingemetseld Redelijk  ± 3 m¹ Hecht MM06 2 

 
Tabel 4.4.2 Asbestvrije materialen 

Nr.¹ Plaats Materiaal Monster 

2 Kerk, in raamkozijnen Stopverf MM02 

6 Schuur, dak Golfplaten 

MM03, 
MM04, 

MM07 en 

MM08 

 
Tabel 4.4.3 Asbestverdachte materialen 

Nr.¹ Plaats Materiaal Bevestiging Hoeveelheid Binding² Monster 

-- -- -- -- -- -- × 

 
Tabel 4.4.4 Installaties 

Nr.¹ Plaats Object Merk Type Bouwjaar Typering³ Plaats asbest Advies4 

4 Kerk, gang, tussen spullen Gashaard Dru Onbekend Onbekend Asbestverdacht Onbekend D 

5 Woning, trapkast Cv-ketel Remeha Avanta Na 1994 Asbestvrij n.v.t. n.v.t. 

--  = Niet van toepassing. 
1  = De bronnummering komt overeen met de nummering in bronbladen en overzichtstekeningen in de bijlagen. 
2  = Hechtgebonden wil zeggen dat vezels alleen vrijkomen bij mechanische bewerking van het materiaal. Niet-hechtgebonden 

wil zeggen dat asbestvezels al vrij kunnen komen bij beroering, trilling en andere niet-mechanische bewerkingen. 
3  = Deze vaststelling vindt plaats volgens het 'Handboek Asbest'; Intechnium, juli 2000. 
4  = A: bij jaarlijks onderhoud vervangen door asbestvrij materiaal. B: bij jaarlijks onderhoud voorzichtig behandelen. 

C: alleen bij reparatie of sloop van toepassing. D: niet bekend, vaststellen bij sloop. 

 
Voor de in tabel 4.4.4 vermelde installaties geldt dat de volgende handelingen in eigen beheer mogen 
worden verricht: 
 geheel verwijderen van de verwarmingsinstallaties/warmteblokken (vermogen < 130 kilowatt). Let 

op: indien er sprake is van demontage en/of sloop van objecten (bv. het uit elkaar halen van de 
installatie), dan is er sprake van een verhoogd risico en dient dit te gebeuren door een gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf;  

 verwijderen van asbesthoudende pakking tijdens reparatie of onderhoud (verwarmingstoestellen 
vermogen <2550 kilowatt); 

 verwijderen van losliggende asbesthoudende vloerplaten (hechtgebonden) onder 
verwarmingstoestellen; 

Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden dient men zich te houden aan het Asbestverwijderingsbesluit. 
 

De mogelijkheid bestaat dat na het uitvoeren van de inventarisatie de omstandigheden ten aanzien van 
het asbesthoudend materiaal wijzigen. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert controleert voor-
afgaand aan de werkzaamheden of de werkzaamheden in de juiste risicoklasse zijn ingedeeld. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Door Oskam Asbestverwijdering B.V. is aan Amos Milieutechniek B.V. opdracht verleend voor het 
uitvoeren van een asbestinventarisatie Type A conform de SC540 van een kerk en woning aan de Laan 

van Nifterlake 40-42 te Tienhoven. De genoemde ruimten in hoofdstuk 3.4 zijn geen onderdeel van deze 

inventarisatie. De inventarisatie wordt uitgevoerd in verband met het verwijderen van uitsluitend in dit 
rapport onder Type A geïnventariseerde asbesthoudende materialen. 

 
 
5.1 Asbesthoudende materialen 
 
Conclusie 
Tijdens de asbestinventarisatie zijn op de volgende locaties asbesthoudende materialen aangetroffen: 

Nr.¹ Plaats Materiaal Risicoklasse 

1 Aanbouw achter kerk, in raamkozijn Kit 2 

3 Kerk, van toilet naar gevel Kanaal 2 

 
Aanbeveling: Sanering asbesthoudende materialen 
Geadviseerd wordt alle asbesthoudende materialen te laten saneren. Verwijdering van het in en om het 
pand aanwezige asbest dient te geschieden volgens de geldende eisen en voorschriften uit onder andere 

het Arbeidsomstandighedenbesluit van de Arbowet en het Asbestverwijderingsbesluit van de Wet 
milieugevaarlijke stoffen/Woningwet. 
Voor aanvang van de asbestverwijdering dient een plan van aanpak te worden opgesteld, welke tot doel 
heeft zoveel mogelijk onduidelijkheden voorafgaand aan de werkzaamheden weg te nemen, dan wel te 
onderkennen. Voor complexe saneringen wordt aanbevolen deze onder milieukundige begeleiding te laten 
uitvoeren. Geadviseerd wordt om alle asbesthoudende materialen, ook asbesthoudende materialen die in 
risicoklasse 1 zijn ingedeeld, te laten verwijderen door een SC530 gecertificeerd bedrijf. 

 
Aanbeveling: Asbestbeheersplan 
Voor asbesthoudende materialen, welke niet worden gesaneerd, wordt geadviseerd om een 
asbestbeheersplan op te stellen conform NEN 2991. Niet onderzochte ruimten en/of constructiedelen 
worden ook in het asbestbeheersplan beschreven. In enkele gevallen volstaat een meterkastkaart. 
 

 
5.2 Volledigheid asbestinventarisatie Type A 
 
Conclusie 
Tijdens het Type A onderzoek waren de volgende beperkingen aanwezig: 
Plaats Beperking 

Boven gesloten plafonds Niet onderzochte ruimte 

Onder vaste vloerafwerkingen Niet onderzochte ruimte 

Kruipruimte (of gedeelte) Niet onderzochte ruimte 

Binnenzijde kerk Niet onderzochte ruimte 

Kruipruimte (of gedeelte) Niet onderzochte ruimte 

Op basis van de bovenstaande beperkingen is het onderzoek onvolledig uitgevoerd. Op het titelblad 
(pagina 2) wordt de rapportage als onvolledig weergegeven. 
 
Aanbeveling: Niet onderzochte ruimten 

In één of meerdere ruimten is niet op de aanwezigheid van asbest geïnventariseerd. Indien in deze 
ruimten sloop- en/of renovatiewerkzaamheden plaatsvinden, dient van deze ruimten een aanvullend Type 
A inventarisatie uitgevoerd te worden. In de niet onderzochte ruimten mogen geen renovatie 
werkzaamheden plaatsvinden. Voor een volledig overzicht van het gebouw of object wordt geadviseerd 
de niet onderzochte ruimten aanvullend te laten inventariseren. 
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5.3 Asbest in constructie asbestinventarisatie Type B 
 

Conclusie 
Er is geen (zwaar) machinaal destructief onderzoek uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen 
destructief onderzoek is verricht waarbij de bouwkundige integriteit van het bouwwerk is aangetast.  
Op basis van het (voor)onderzoek bestaat een redelijk vermoeden voor de aanwezigheid van in de 
constructie verborgen niet-direct waarneembare asbesthoudende materialen. Het betreft de volgende 
vermoedens: 

Gebouw- of constructiedeel Toepassing Onderbouwing 

Schoorsteenkanalen Kanalen Andere kanalen in het gebouw aangetroffen 

Spouwmuren Plaatmateriaal Aangetroffen in vergelijkbare situaties 

 

Aanbeveling: Asbestinventarisatie conform SC540 Type B 
Er wordt aanbevolen om voorafgaand aan de sloop van deze gebouw- of constructiedelen een Type B 
inventarisatie uit te laten voeren. De vergunningverlener verplicht in de omgevingsvergunning tot de 
aanvullende asbestinventarisatie conform SC540 Type B. 

 
 
5.4 Geen onderdeel van de inventarisatie 
 
De volgende ruimten/gebouwdelen zijn geen onderdeel van de inventarisatie: 

Ruimte 

Tuin 

 
 
5.5 Amos Milieutechniek BV 

 

Als gecertificeerd adviesbureau kunnen wij u op meerdere vlakken van dienst zijn bij onderhoud, 
beheersing of sloop van uw onroerend goed. Aanvullende asbestonderzoeken zoals: 
 Aanvullend Type A en Type B conform SC540; 
 Risicobeoordeling in gebruiksfase conform NEN 2991; 
 Opstellen van een asbestbeheersplan conform NEN 2991 inclusief het uitvoeren van periodieke 

controles; 

 Vrijgeven van ruimten na asbestsaneringen conform SC530 middels visuele inspectie of eindmeting. 
 
Daarnaast begeleiden wij voor u graag het gehele traject, in de vorm van projectmanagement, van 
inventarisatie tot en met vrijgave. U kunt hierbij denken aan: 
 opstellen van sanerings- of sloopbestekken; 
 houden van openbare en/of onderhandse aanbestedingen; 
 advies in gunning van opdracht; 

 aanvraag (sloop)vergunningen; 

 bewaking van planning en kosten tijdens sanering of sloop; 
 oplevering van terrein, bouwwerk en/of object. 

 
Vraag vrijblijvend een offerte voor één of meerdere van de hierboven beschreven activiteiten aan of stel 
ons gerust uw vragen (info@amos.nl, 030 - 241 24 25).

mailto:info@amos.nl
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BRONBLAD 1 

 

 

Projectnummer 162.0203  

Locatie Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

 

 

Bronnummer 1 

Plaats Aanbouw achter kerk, in raamkozijn 

Materiaal Kit 

Bevestiging Gekit 

Hoedanigheid Redelijke staat 

Hoeveelheid 8 x 4,4m¹ = 35,2 m1 

Binding Hechtgebonden 

Monster MM01 

Percentage asbest 2-5% Chrysotiel 

Risicoklasse verwijdering 2 

Saneringsmethode Buiten (geen containment) 

Bereikbaarheid Niet bereikbaar 

Aanbevolen maatregelen Geen direct risico 

Opmerking 

 

 

 

 



 

BRONBLAD 2 

 

 

Projectnummer 162.0203  

Locatie Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

  

Bronnummer 2 

Plaats Kerk, in raamkozijnen 

Materiaal Stopverf 

Monster MM02 

Percentage asbest Geen asbest aangetoond 

Opmerking 

 

 
 

 



 

BRONBLAD 3 

 

 

Projectnummer 162.0203  

Locatie Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

  

Bronnummer 3 

Plaats Kerk, van toilet naar gevel 

Materiaal Kanaal 

Bevestiging Ingemetseld 

Hoedanigheid Redelijke staat 

Hoeveelheid ± 3 m1 

Binding Hechtgebonden 

Monster MM06 

Percentage asbest 10-15% Chrysotiel 0,1-2% Crocidoliet 

Risicoklasse verwijdering 2 

Saneringsmethode Binnen (containment) 

Bereikbaarheid Niet bereikbaar 

Aanbevolen maatregelen Geen direct risico 

Opmerking 

 

 

 



 

BRONBLAD 4 

 

 

Projectnummer 162.0203  

Locatie Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

  

Bronnummer 4 

Plaats Kerk, gang, tussen spullen 

Object Gashaard 

Merk Dru 

Type Onbekend 

Bouwjaar Onbekend 

Typering Asbestverdacht 

Plaats asbest Onbekend 

Advies D = vaststellen tijdens sloop 

Opmerking 

 

 
 

 



 

BRONBLAD 5 

 

 

Projectnummer 162.0203  

Locatie Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

  

Bronnummer 5 

Plaats Woning, trapkast 

Object Cv-ketel 

Merk Remeha 

Type Avanta 

Bouwjaar Na 1994 

Typering Asbestvrij 

Plaats asbest n.v.t. 

Advies n.v.t. 

Opmerking 

 

 
 

 



 

BRONBLAD 6 

 

 

Projectnummer 162.0203  

Locatie Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

  

Bronnummer 6 

Plaats Schuur, dak 

Materiaal Golfplaten 

Monster MM03, MM04, MM07 en MM08 

Percentage asbest Geen asbest aangetoond 

Opmerking 

 

 
 



 

 OVERZICHTSTEKENING 

 

LEGENDA   = Asbesthoudend materiaal 

      
  = Onderzochte ruimte   = Asbestverdacht materiaal 

      
  = Niet onderzochte ruimte   = Asbestvrij materiaal 

 

TEKENING 
   
 

162.0203.AR.11.MRE Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven Niet op schaal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PLATTEGROND 

BEGANE GROND 



 

 OVERZICHTSTEKENING 

 

LEGENDA   = Asbesthoudend materiaal 

      
  = Onderzochte ruimte   = Asbestverdacht materiaal 

      
  = Niet onderzochte ruimte   = Asbestvrij materiaal 

 

TEKENING 
   
 

162.0203.AR.11.MRE Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven Niet op schaal 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

PLATTEGROND 

EERSTE VERDIEPING 



 

 FOTORAPPORTAGE 

 

162.0203.AR.11.MRE Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

 
Foto 1  Foto 2 

 

 

 

Kerk en woning  Binnenzijde schip van de kerk 

 

Foto 3  Foto 4 

 

 

 

Kapconstructie toren  Schuur 

 

Foto 5  Foto 6 

 

 

 

Achterzijde woning met serre  Kapconstructie 
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DESKRESEARCH 
 

 
1. Projectgegevens 
 
Opdrachtgever 
Opdrachtgever:    Oskam Asbestverwijdering B.V. 
Contactpersoon:   de heer E. Klunder 

Adres:     Postbus 40335  
     3504 AC Utrecht 
 
Opdrachtnemer 
Inventarisatiebedrijf:   Amos Milieutechniek B.V. 
Certificaatnummer:   07.D070100.01  

Projectnummer:   162.0203.DR.11.MRE  

Inventarisatieadres:   Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven 

Omschrijving bouwwerk of object:  Kerk en woning 
 
 
2. Opdracht 
 
In opdracht van Oskam Asbestverwijdering B.V. voert Amos Milieutechniek B.V. een asbestinventarisatie 
conform SC 540 Type A uit van een kerk en woning aan de Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven. 

 
 
3. Verrichte inspanning voor deskresearch 
 
De opdrachtgever is verzocht relevante documenten en archieven beschikbaar te stellen waarin mogelijk 
de toepassing van asbest en asbesthoudende producten is beschreven. De volgende zaken zijn ter 

beschikking gesteld en bestudeerd: 

 
Tabel 3.1 Eerder uitgebrachte inventarisatierapporten: 

Opsteller Ascertcode Identificatiecode 
Publicatie-

datum 

Asbest 

verdachte bron 
Locatie 

Hoeveel

-heid 

Niet aanwezig       

 
Tabel 3.2 Overige door de opdrachtgever verstrekte documenten: 

Document Opsteller Identificatiecode 
Publicatie-

datum 

Asbestverdachte 

bron 
Locatie 

Hoeveel-

heid 

Bestek Niet aanwezig      

Bouwtekening Niet aanwezig      

Certificaten Niet aanwezig      

Vrijgave-certificaten Niet aanwezig      

Rapporten betreffende 

incidenten/calamiteiten 
Niet aanwezig      

Rapporten betreffende 

eerder uitgevoerde 

(deel)saneringen 

Niet aanwezig      

Het interviewen van (ex)werknemers is achterwege gelaten op basis van irrelevantie. 
 
 
4. Resultaten deskresearch 
 

Uit de deskresearch zijn geen asbestverdachte bronnen bekend geworden. 
 
De informatie uit deze deskresearch is voldoende gebleken voor het opstellen van een inventarisatieplan 
voor de uitvoering van het veldwerk. 
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5. Validatie 
 
Deskresearchgegevens Deskresearch:  Autorisatie: 

Datum uitvoering: 11 mei 2016  11 mei 2016 
Uitgevoerd door: ing. M. Reverda  de heer C. de Wolf 
Ascertcode DIA: 04E-290114-140143  51E-030215-410716 
  

 
 
 

  

 
 

 
  
 
  
 

 



Amos Milieutechniek B.V. Analysecertificaat
Uraniumweg 27e
Utrecht  3542 AK
contactpersoon Dhr. M. Reverda

Utrecht, 
12 mei 2016

Herkomst monstermateriaal
Uw referentie
Onze referentie 167.0379-1

 
Onderzoek

Type onderzoek Kwalitatieve analyse van asbest m.b.v. polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (WA01)

Datum monsterontvangst
Datum onderzoek
Monsters genomen door Opdrachtgever

Analyseresultaten

Omschrijving Materiaaltype

1 MM01: Kit kit/bitumen/pasta

2 MM02: Stopverf kit/bitumen/pasta

3 MM03: Golfplaat plaat

4 MM04: Golfplaat plaat

5 MM05: Kanaal kanaal

Amos Milieutechniek B.V.

M. Wechgelaar Pagina 1 van 1
Analist Versie 3.8

          Amos Milieutechniek B.V.       Tel: 030-2412425 Kvk, Utrecht: 30139120
          Uraniumweg 27e  3542 AK      Fax: 030-2412426
          Postbus 40328  3504 AC email: info@amos.nl
          Utrecht web: www.amos.nl

2-5 % chrysotiel 

Laan van Rifterlake 40-42 te Tienhoven

Asbestconcentratie in gewichtsprocenten (m/m %)

12 mei 2016
12 mei 2016

162.0203

- Indien bij  organisch gebonden materialen en/of stof/kleefmonsters geen abest aantoonbaar is, wordt aanvullend een analyse 
   middels scanning elektronen microscopie (SEM) aanbevolen (bepalingsondergrens ca. 0,01% (m/m)).

- De op het certificaat aangegeven resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

- Indien middels analyse geen asbest aantoonbaar is, dient de in de NEN 5896 vastgestelde grens van < 0,1 % aangenomen te worden.
- Schattingen gewichtsprocenten hebben betrekking op (materiaal)monsters exclusief medium waarop het wordt aangeleverd.

- De vermelde concentraties zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten en zijn verkregen uit schattingen.

Geen asbest aangetoond.

Geen asbest aangetoond.

Geen asbest aangetoond.

Geen asbest aangetoond.

mailto:info@amos.nl
http://www.amos.nl


Amos Milieutechniek B.V. Analysecertificaat
Uraniumweg 27e
Utrecht  3542 AK
contactpersoon Dhr. M. Reverda

Utrecht, 
18 mei 2016

Herkomst monstermateriaal
Uw referentie
Onze referentie 167.0392-1

 
Onderzoek

Type onderzoek Kwalitatieve analyse van asbest m.b.v. polarisatiemicroscopie
conform NEN 5896 (WA01)

Datum monsterontvangst
Datum onderzoek
Monsters genomen door Opdrachtgever

Analyseresultaten

Materiaaltype

kanaal

plaat

 Omschrijving 

1 MM06; kanaal 

2 MM07; golfplaat 

3 MM08; golfplaat plaat

Amos Milieutechniek B.V.

A. Groenewegen Pagina 1 van 1
Analist Versie 3.8

          Amos Milieutechniek B.V.       Tel: 030-2412425 Kvk, Utrecht: 30139120
          Uraniumweg 27e  3542 AK      Fax: 030-2412426
          Postbus 40328  3504 AC email: info@amos.nl
          Utrecht web: www.amos.nl

Geen asbest aangetoond.

Geen asbest aangetoond.

- Indien bij  organisch gebonden materialen en/of stof/kleefmonsters geen abest aantoonbaar is, wordt aanvullend een analyse 
   middels scanning elektronen microscopie (SEM) aanbevolen (bepalingsondergrens ca. 0,01% (m/m)).

- De op het certificaat aangegeven resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.

- Indien middels analyse geen asbest aantoonbaar is, dient de in de NEN 5896 vastgestelde grens van < 0,1 % aangenomen te worden.
- Schattingen gewichtsprocenten hebben betrekking op (materiaal)monsters exclusief medium waarop het wordt aangeleverd.

- De vermelde concentraties zijn uitgedrukt in gewichtsprocenten en zijn verkregen uit schattingen.

10-15 % chrysotiel 0,1-2 % crocidoliet 

Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven

Asbestconcentratie in gewichtsprocenten (m/m %)

18 mei 2016
17 mei 2016

162.0203

mailto:info@amos.nl
http://www.amos.nl


SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 18 mei 2016 om 14h15 (556531)

Amos Milieutechniek B.V. SCA-code: 07.D070100.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07.D070100.01-
162.0203]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Laan van Nifterlake 40-42, Tienhoven
Projectcode 162.0203
Projectnaam Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven
Broncode 1
Bronnaam Kit

Feiten
Productspecificatie Kit
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 35 m¹
Percentage Chrysotiel 2 - 5 %
Analysecertificaatnummer 167.0379

Situatie
Bevestiging Gekit
Binnen / buiten Buiten
Beschadiging Licht
Verweerdheid Licht

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Openlucht RK2

Het werkgebied dient afgezet/gemarkeerd te worden.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530,  te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie, te worden
uitgevoerd.

(556531)



SMART 2014 Risicoclassificatie
Aangemaakt op 18 mei 2016 om 14h15 (556535)

Amos Milieutechniek B.V. SCA-code: 07.D070100.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [07.D070100.01-
162.0203]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie
Adres Laan van Nifterlake 40-42, Tienhoven
Projectcode 162.0203
Projectnaam Laan van Nifterlake 40-42 te Tienhoven
Broncode 2
Bronnaam Asbestcement kanaal

Feiten
Productspecificatie Asbestcement kanaal
Hechtgebondenheid Hechtgebonden
Hoeveelheid asbest 3 m¹
Percentage Chrysotiel 10 - 15 %
Percentage Amfibool 0.1 - 2 %
Analysecertificaatnummer 167.0392

Situatie
Bevestiging Ingemetseld
Binnen / buiten Binnen
Beschadiging Licht
Verweerdheid Niet

Verwijdering
Handeling Overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoclassificatie
Risicoklasse 2
Gebruikte versie classificatiemodel TNO 2.1 15042016 (ingangsdatum 15-04-2016)

Werkplanelementen

Containment RK2

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een containment te worden ingericht conform SC -530.

Het SC 530 gecertificeerde bedrijf dat de asbestverwijderingswerkzaamheden uitvoert, dient de best bestaande technieken toe te passen. Er dienen
bronmaatregelen genomen te worden om vezelemissie te voorkomen. Deze maatregelen dienen in een werkplan, opgesteld conform de SC 530, te worden
opgenomen. Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Er dient een eindcontrole door een RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling volgens NEN 2990, onderdeel visuele inspectie en onderdeel
luchtmetingen, te worden uitgevoerd.

(556535)



APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING

Conform SC 540 BIJLAGE G  VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER (I)

Informatief karakter

1. Algemeen

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van
asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de
gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden,
renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een
asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de
houder van de vergunning?
1)  De eigenaar van een bouwwerk;
2)  Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
3)  De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting:
a)  De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt
voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte
omgevingsvergunning, dan spreekt de gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze
spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
b)  Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de
vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de
asbestinventarisatie,
de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de
eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

De opdrachtgever is degene die:
1)  De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat
voor asbestinventarisatie;
2)  De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen
tot slopen/ verwijderen;
3)  De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een
laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4)  De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is
van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5)  De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en
-tijdstippen;
6)  De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7)  De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de
eindbeoordeling;
8)  De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en
omgevingsvergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel
10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor
asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer
zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art.
4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.‟



APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006

Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie

Art. 3-1-b:
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de
opdrachtgever)
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever)
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Art. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).

Conclusie:
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een
afschrift van dat rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport
komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1
t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie
1)  Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen,
wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of
crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in
een inventarisatierapport.
2)  Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest
of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3)  De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd,
onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor
asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4)  Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d,
eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5)  Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond
aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering
1)  De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in
artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als
bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat
is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
2)  Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid
werkzaam.
3)  De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een
persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het
verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
4)  Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon
dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van
vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of
een certificerende instelling.



APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
OVEREENKOMSTIG WET- EN REGELGEVING

5)  Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in
het eerste lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a,
eerste lid.
6)  De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van
het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en
worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet.

Par. 4 - Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een
aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).  De
houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het
bedrijf dat de sloop uitvoert.
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Administratieve gegevens 
 

Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Laan van Niftarlake 40-42 

Plaats    : Tienhoven 

Gemeente   : Stichtse Vecht 

Provincie   : Utrecht 

Projectnummer   : S170042 

Bevoegde overheid  : Gemeente Stichtse Vecht 

Opdrachtgever   : Kubiek Ruimtelijke Plannen 

Uitvoerende instantie  : Synthegra B.V. 

Datum uitvoering veldwerk  : nog nader  te bepalen 

Onderzoeksmeldingsnr.  : 4575726100 

Uitvoerders veldwerk  : nog nader  te bepalen 

Kaartblad   : 31 O 

Centrum-coördinaten  : X: 134.134 Y: 464.525 

Periode    : laat-paleolithicum – nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 1.775 m
2
 

Perceelnummer(s)  : 647 

Grondgebruik    : Tot voorheen gereformeerde kerk en pastorie 

Geologie   : Hollandveen 

Geomorfologie   : Water/moeras 

Bodem    : Koopveengronden  

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Utrecht, te Utrecht 
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 Samenvatting  
 

Inleiding  

Synthegra B.V. heeft in opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen te Veenendaal een archeologisch 

bureauonderzoek (BO, onder certificaat 4002) uitgevoerd voor een terrein aan de Laan van Niftarlake 40-42 in 

Tienhoven. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van vier vrijstaande woningen. 

 

Specifieke archeologische verwachting bureauonderzoek  

Op basis van het bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische verwachting 

opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum – 

mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder Hollandveen 

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen, paalsporen, 

greppels, waterkuilen, haardkuilen, 

overige kuilen. Vanaf de Romeinse 

tijd/Middeleeuwen: muurresten, 

funderingen, vloeren, beerputten, 

waterputten, glas, metaal.  

, 

 
 

vanaf maaiveld 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

hoog  vanaf maaiveld 

 

Conclusie en aanbeveling  

Op grond van de hierboven geformuleerde archeologische verwachting wordt een inventariserend 

veldonderzoek door middel van karterende  boringen geadviseerd.  

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Stichtse 

Vecht), die vervolgens een besluit neemt.  
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1 Inleiding 
 

1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen te Veenendaal een archeologisch 

bureauonderzoek (BO, onder certificaat 4002) uitgevoerd voor een terrein aan de Laan van Niftarlake 40-42 in 

Tienhoven. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van vier vrijstaande woningen. 

De diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de aanleg 

van bouwputten voor de nieuwbouw zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Door de graafwerkzaamheden die zullen gaan plaatsvinden, kunnen eventueel aanwezige archeologische 

waarden verloren gaan. Daarom is op basis van het gemeentelijke beleid, in het kader van een  

omgevingsvergunning voorafgaand aan de graafwerkzaamheden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het 

onderzoek is uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0.
1
  

 

De bevoegde overheid, de gemeente Stichtse Vecht, heeft een specifiek archeologisch beleid vastgesteld en 

beschikt over een Archeologische Verwachtings- of Beleidsadvieskaart.
2
 Volgens de beleidsadvieskaart 

archeologie van de gemeente Stichtse Vecht geldt voor het plangebied een hoge archeologische 

verwachting vanwege de ligging binnen de historische kern van Tienhoven. Een archeologisch 

onderzoek is verplicht bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 50 m2 én dieper dan 30 

cm.  

 

De bevoegde overheid, de gemeente Stichtse Vecht, zal de resultaten van het onderzoek toetsen en een 

besluit nemen. 

 

1.2 Onderzoeksdoel en vraagstellingen 

Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde archeologische verwachting aan 

de hand van bestaande bronnen over bekende of verwachte landschappelijke, historische en archeologische 

waarden.  

 

De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord: 

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

 Worden in het onderzoeksgebied archeologische vindplaatsen verwacht?  

 Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
  

                                                            

1
 SIKB 2016. 

2
 Heritage rapport H032, bijlage 19 
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1.3 Ligging en huidige situatie plangebied 

Het plangebied is circa 1775 m
2
 groot en ligt aan de Laan van Niftarlake 40-42 in Tienhoven (afbeelding 1.1). 

Het terrein wordt in het noorden en zuiden begrensd door woningen, in het westen door de Laan van 

Niftarlake en in het oosten door de Tienhovense plassen. In het plangebied staan de voormalig gereformeerde 

kerk en pastorie van Tienhoven, bouwjaar 1887. De hoogte van het maaiveld varieert van circa -0,5 tot +0,5 m 

NAP (Normaal Amsterdams Peil).
3
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: ESRI Nederland & Community Maps Contributors, 2012). 

 

1.4 Toekomstige situatie plangebied 

In het plangebied zullen vier vrijstaande woningen en een bootaanleg worden gebouwd (afbeelding 1.2). De 

diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de 

graafwerkzaamheden voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

                                                            

3
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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Afbeelding 1.2. Toekomstige situatie plangebied, aangegeven met het rode kader (Bron: opdrachtgever).  
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2 Bureauonderzoek 
 

2.1 Methode 

Tijdens het bureauonderzoek is met behulp van bestaande bronnen een gespecificeerd archeologisch 

verwachtingsmodel voor het plangebied opgesteld. Dit is gedaan door het raadplegen van voor de archeologie 

relevante (schriftelijke) bronnen. Voor het bureauonderzoek zijn met name gegevens over bekende 

archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied verzameld. Dit is aangevuld met historisch en fysisch-

geografisch onderzoek, waarbij informatie over vroeger grondgebruik is verkregen door de analyse van 

historische kaarten en tevens gegevens over de geologie, geomorfologie en bodem zijn bestudeerd. 

 

2.2 Landschapsgenese  

Voor het bepalen of, waar en uit welke periode archeologische resten kunnen worden verwacht, zijn de 

volgende bronnen met betrekking tot de landschapsgenese geraadpleegd:  

 

 Geologische Kaart, schaal 1:50.000 

 Geomorfologische Kaart, schaal 1:50.000 

 Bodemkaart, schaal 1:50.000 

 Relevante achtergrondliteratuur 

 

Voor de geologische beschrijving is gebruik gemaakt van de Lithostratigrafische Indeling van de Ondiepe 

Ondergrond.
4
 Zie voor een overzicht van de geologische en archeologische perioden bijlage 1. 

 

Geologie en geomorfologie 

 

In het gebied vormt het dekzand uit de Formatie van Boxtel de afsluiting van het Pleistoceen. Tijdens de 

laatste ijstijd (Weichselien) was landijs afwezig in Nederland maar waren er periglaciale condities. Tijdens 

deze koude periode, waar vegetatie afwezig was, had de wind vrij spel. Zo konden er, onder andere in de 

luwten van de stuwwallen, ten westen van de Stuwwal van Hilversum, grote hoeveelheden zand worden 

verplaatst en afgezet. 

 

De ondergrond bestaat uit het Holocene Hollandveen (Nieuwkoop Formatie). Tijdens het Midden- en Laat 

subboreaal werd het koeler. De zeespiegel steeg minder snel dan in de voorgaande periode. Door de grote 

aanvoer van zand vanuit de zee en vanuit de grote rivieren konden zich strandwallen vormen langs 

de kust. Achter deze strandwallen ontstonden lagunes waar het water verzoette door de verhoogde 

invloeden van regen- en rivierwater. In deze lagunes heeft zich het Hollandveen kunnen ontwikkelen, bovenop 

de Pleistocene dekzand afzettingen van de Boxtel Formatie. Volgens de Geologische kaart (1:50.000)
5
 is het 

veenpakket ter plekke van het plangebied dikker dan 1 meter. Circa 4 kilometer ten oosten van het plangebied 

dagzoomt het dekzand van de Boxtel Formatie, ten noorden liggen de Loosdrechtse Plassen, ontstaan ten 

                                                            

4
 De Mulder et al. 2003 en via  www.dinoloket.nl: Dinoloket, Standaarden, Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe 

Ondergrond. 

5
 Rijks Geologische Dienst, 1981 
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tijde van de ontginning en turfwinning in dat gebied vanaf de 16
e
 eeuw. In het westen stroomt de Vecht, die 

geul-, kom- en oeverafzettingen heeft afgezet op het Hollandveen vanaf het Laat- subboreaal
6
. 

 

Legenda  

4F12 : Storthoop, opgehoogd of opgespoten terrein 

1M46 : Ontgonnen veenvlakte (+/- klei/zand) 

3K14 : Dekzandrug (+/- oud bouwlanddek) 

2M47 : ontgonnen veenvlakte met petgaten 

Afbeelding 2.1: Ligging van het plangebied op de Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, 

aangegeven met het rode kader (Bron: Zoeken@RCE). 

 

                                                            

6
 Cohen & Stouthamer, 2012 
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Afbeelding 2.2: Ligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN), aangegeven 

met het rode kader. Blauw is relatief laaggelegen, oranje relatief hoog (Bron: www.ahn.nl). 

 

Bodem 

Het plangebied ligt relatief laag, gedeeltelijk onder NAP, waar volgens de bodemkaart (afbeelding 2.3) water 

of moeras te verwachten is. Gezien het feit dat plangebied bebouwd is en ten zuiden voornamelijk 

koopveengronden te vinden zijn, is deze grond voor het plangebied ook aannemelijk. Deze gronden 

(kaartcode hVz) zijn ontstaan bij het ontginnen van het landschap. Koopveengronden komen vooral voor in 

het Utrechts-Hollandse veenlandschap en zijn ontstaan, toen het veengebied in de middeleeuwen ter 

ontginning is uitgegeven tegen een wijze van betaling, die destijds “copen” genoemd werd. Koopveengronden 

bestaan hoofdzakelijk uit venige klei op bosveen, waarbij het venig kleipakket niet dikker is dan 50 cm (De 

Bakker, 1989). Het dekzandpakket begint binnen 120 cm –mv. Koopveengebieden nabij dorpen zijn vaak 

opgebracht met een tientallen centimeters dik pakket bestaande uit bagger, afgeslagen veen, zand of mest. 

Daarnaast is de onderkant van de A-horizont te herkennen aan een donkergrijze laag, iets roestig veen. 

 

Een andere mogelijke ondergrond die veel ten westen van het plangebied voorkomt is de madeveengrond 

(kaartcode aVp) met humuspodzol. De bovengrond bestaat uit venig zand, zandig veen of veen, welke zwart 

veraard is en een overgangslaag naar respectievelijk geoxideerd- en gereduceerd broekveen. Binnen 120 cm 

–mv. begint het dekzand, waarbij mogelijk nog een begraven podzol profiel te herkennen is.  
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Legenda 

hVz : Koopveengronden, zand ondieper dan 120 cm 

vWp : Moerige podzolgronden, moerige bovengrond 

zWp :  Moerige podzolgronden, humushoudend zanddek en moerige tussenlaag 

aVp : Madeveengronden, zand ondieper dan 120 cm, met humuspodzol 

Afbeelding 2.3: Ligging van het plangebied op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000, aangegeven met het 

rode kader (Bron: Zoeken@RCE). 
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2.3 Archeologische waarden in en rondom het plangebied 

In deze paragraaf wordt gekeken of binnen en rond het plangebied archeologische en/of ondergrondse 

bouwhistorische waarden bekend zijn. Hiervoor zijn de volgende bronnen binnen de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) geraadpleegd: 

 

 Centraal Archeologisch Archief (CAA) 

 Centraal Monumenten Archief (CMA) 

 Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS III) 

 

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

 

 Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Utrecht
7
 

 Archeologische Verwachtingskaart van de Vechtgemeenten
8
 

 gegevens van amateur archeologen 

 

Volgens de IKAW gold een lage archeologische verwachting (bijlage 2), gezien de ligging in een veengebied. 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Utrecht heeft het plangebied een hoge 

archeologische verwachting.
8
  Ook het AMK heeft het gebied gemarkeerd als terrein met hoge archeologische 

waarde.  

 

Omdat in de wet geregeld is dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en behoud van hun 

cultureel erfgoed.is de Archeologische Verwachtingskaart van de Vechtgemeenten leidend. Volgens de 

gemeentelijke beleidsadvieskaart geldt voor het plangebied een hoge archeologische verwachting vanwege 

de ligging binnen de historische kern van Tienhoven.  

 

Op de Archeologische Verwachtingskaart van de Vechtgemeenten heeft het plangebied een hoge 

archeologische waarde en uit de bijbehorende detailkaart historische kern
9
 ligt het plangebied in historische 

lintbebouwing, wat bebouwd geraakt is in de loop van de 18
e
 eeuw (afbeelding 2.4). Vanwege het 

gedetailleerde schaalniveau en het beleid van de gemeente wordt deze kaart als leidend beschouwd. 

 

                                                            

7
 https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/ 

8
 Heritage rapport H032, bijlage 19 
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Afbeelding 2.4: Ligging van het plangebied op de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente 

Stichtse Vecht, aangegeven met het zwarte kader (Bron: Heritage rapport H032 ). 

 

Uit de archieven en ARCHIS III van de RCE blijkt dat binnen het plangebied geen archeologische 

monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen aanwezig zijn (bijlage 2). Uit de directe omgeving 
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(binnen een straal van 200 m) is één monument bekend en geen waarnemingen. Er zijn wel meerdere 

onderzoeksmeldingen gedaan, maar er is nog geen resultaten geleverd.  

 

Monumentnummer 11931: 

Betreft historische kern van Tienhoven. 

 

De historische vereniging Historische kring Maarssen via email benaderd en heeft op de vraag of bij hen nog 

informatie uit het plangebied bekend is (die niet bij de RCE of via het meldpunt archeologie van de provincie 

Utrecht is gemeld) tot op heden niet geantwoord. 

 

Volgens de molendatabase
10

 zijn er geen verdwenen of functionele molens aanwezig in- of in de buurt van het 

plangebied. Volgens de Indicatieve Kaart Militair Erfgoed (IKME)
11

 zijn er geen aanwijzingen voor militaire 

overblijfselen binnen het plangebied. 
  

                                                            
10

 www.molendatabase.nl 

11
 www.ikme.nl 
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2.4 Historische ontwikkeling 

Voor de historische ontwikkeling is historisch kaartmateriaal en relevante achtergrondliteratuur geraadpleegd, 

dat in onderstaande paragraaf is weergegeven. 

 

Samenstelling van het telwoord tien en hoven ´hoeven´ (hier: landstukken van een bepaalde grootte). In 1243 

verkocht Herman van Maarssen tien hoeven van zijn veen, dat reeds gedeeltelijk uit cultuurland bestond, met 

gerecht, tijns en tienden aan het kapittel van Sint Pieter te Utrecht. Zo ontstond het gerecht Tienhoven
12

. 

Niftarlake is op te delen in ‘Niftar’ wat naast betekent, en lake, wat water of rivierloop betekent.  

 

Vanaf de 14
e
 eeuw vormde de grens tussen klei en veen de basis van de ontginning. Langs deze grens 

werden afwateringskanaaltjes gegraven om het veen te ontwateren. In de omgeving van de versterkte huizen 

ontstond een onregelmatige blokverkaveling, zie bijvoorbeeld Oostwaard. 

 

Bij Maarssen vond verkaveling van de veengebieden plaats in lange smalle kavels haaks op de oeverwallen 

van de Vecht. Na bijvoorbeeld één of twee kilometer werd, evenwijdig aan de oorspronkelijke basis, een 

dwarsvaart met dijk aangelegd. De nederzettingen Maarsseveen en Tienhoven ontstonden bij de derde 

dwarsdijk. 

 

Vervolgens werd de kavel verder doorgetrokken en ontstond het typische slagenlandschap dat zo 

karakteristiek is ten noorden van de stad Utrecht. Bij Maarsseveen raakte men tussen de sneller 

voortschrijdende verkavelingen van Tienhoven en Westbroek ingeklemd, waardoor de kavels noodgedwongen 

in één punt samenkomen
13

. 

 

Op de kaart uit 1677 (afbeelding 2.5) lijkt het plangebied al bebouwd. Echter is het niet duidelijk wat de 

accuraatheid van deze bebouwing is en hoe correct de georeferentie is. Wel wordt duidelijk dat beide kanten 

van de ontginningsas in deze periode (laat zeventiende eeuw) al bebouwd is. De hervormde kerk, zichtbaar 

ten noorden van het plangebied op figuur 2.5, stamt uit de vijftiende eeuw
14

. 

                                                            

12
 Van Berkel, G., 2006 

13
 http://www.historischekringmaarssen.nl/historie/historie-maarssen/ 
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Afbeelding 2.5: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1677, aangegeven met het bovenste rode 

kader (Bron: Bewerkt via Nales, T. 2013). 

 

Op zowel het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw (afbeelding 2.6)

14
 als uit de gegevens van de 

Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)
15

 behorende bij het minuutplan blijkt dat het plangebied in deze tijd 

onbebouwd was. Volgens het minuutplan bestond het gebied uit veen en water. Het grootste gedeelte van het 

gebied is beschreven als ‘bouwbodem’. De huidige gereformeerde kerk is gebouwd in 1887
16

 en is in 1965 

gerenoveerd.  

                                                            

14
 Gemeente Tienhoven, sectie B, blad 1. Minuutplans zijn de oorspronkelijke kadastrale kaarten die zijn vervaardigd vanaf 

1811 en 1812 in navolging van de Fransen o.l.v. Napoleon Bonaparte. Het zijn grondbeschrijvingen (kadasters) van de 

gemeenten met hierop aangegeven de percelen, perceelnummers en gebouwen. 

15
 OAT = Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel. Dit is een register uit 1832 waarin diverse gegevens in vermeld staan die 

betrekking hebben op de betreffende percelen, zoals de eigenaar, beroep en woonplaats, alsmede het grondgebruik en 

de oppervlakte. 

16
 www.kerktienhoven.nl 
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Afbeelding 2.6: Ligging van het plangebied op het minuutplan uit het begin van de 19
e
 eeuw, aangegeven met 

het rode kader (Bron: ArcGIS Online). 

 

Afbeelding 2.7: Ligging van het plangebied op de kaart uit 1901, aangegeven met het rode kader (Bron: 

Zoeken@RCE). 
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Afbeelding 2.8: Ligging van het plangebied op de kaart uit circa 1955-1965, aangegeven met het rode kader 

en groene pijl  (Bron: ArcGIS online). 

 

Op de kaarten van 1901 en 1965 (afbeelding 2.7, afbeelding 2.8) staan de kerken aangegeven met PK. 

 

Bodemverstoring 

Binnen het plangebied zijn geen bodemverontreinigingen, saneringen of ondergrondse olietanks, 

benzinepompinstallaties en dergelijke bekend waardoor archeologische resten mogelijk verloren zijn 

gegaan.
17

 
  

                                                            

17
 www.bodemloket.nl 
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2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Volgens de IKAW geldt een lage archeologische verwachting (bijlage 2), gezien de ligging in een veengebied. 

Op de Gemeentelijke Verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting vanaf de 

Late Middeleeuwen
18

 en uit de bijbehorende detailkaart historische kernen ligt het plangebied in historische 

lintbebouwing, wat bebouwd geraakt is in de loop van de 18
e
 eeuw. Ook het AMK heeft het gebied 

gemarkeerd als terrein met hoge archeologische waarde.  

 

Onder het Hollandveen bevindt zich een dekzandpakket, wat gedurende het laat-paleolithicum, mesolithicum 

en vroeg-neolithicum geschikt is geweest voor bewoning. Jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum tot en 

met het mesolithicum kozen als woon- en verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het 

landschap, zoals de flank van de dekzandrug die ten oosten van het plangebied ligt, bij voorkeur in de buurt 

van open water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst. Nabij water 

heerst er ook een grotere biodiversiteit, wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel 

vergemakkelijkt. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het toenmalige 

oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. Eventuele In situ vondsten en sporen 

kunnen in het plangebied onder het veen worden aangetroffen. Maar het plangebied ligt relatief laag, in de 

dekzandvlakte. Volgens de geologische kaart zijn er in de omgeving wel dekzandkopjes aanwezig, die zeer 

geschikt waren voor bewoning. Ook zijn er nabij Westbroek aanwijzingen voor bewoning uit deze periode 

bekend
19

. Daarom geldt er voor deze periode een middelhoge verwachting. 

 

Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 

sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 

maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen worden gekenmerkt door 

permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de 

watervoorziening terwijl in en nabij de nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze 

sporen kunnen diep in de bodem reiken, waardoor een oppervlakkige verstoring enkel impact heeft op de 

bovenste delen van de sporen. Ondiepe sporen kunnen echter wel zijn verdwenen. Sporen uit het neolithicum 

tot en met de vroege middeleeuwen kunnen tot diep in de C-horizont worden aangetroffen. In de periode 

vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en 

droger gelegen gebieden. Daarom is er voor dit natte veengebied voor deze periode een lage verwachting.  

 

De ontwikkeling van het plangebied hangt nauw samen met de ontginning van het landschap in Tienhoven. 

Tot die tijd (begin van de middeleeuwen), was het gebied nauwelijks bewoonbaar gezien het omvangrijke 

veenmoeras. Het bewoningslint is waarschijnlijk ontstaan in het midden van de 16
e
 eeuw, toen het gebied 

tussen de Vecht en ’t Gooi was ontgonnen
20

. Mogelijk te verwachten archeologische waarden stammen 

daarom uit de nieuwe tijd en zijn te verwachten direct onder het maaiveld. Op de kaart van 1677 is het gebied 

al bebouwd, waardoor archeologische resten van deze bebouwing te verwachten zijn. Om deze reden wordt 

                                                            

18
 Heritage rapport H032, bijlage 19 

19
 Blijdenstijn, R. 2005 

20
 Transect-rapport 195, 2013 
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er een hoge verwachting toegekend aan de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd. De verwachting is dat er 

in het plangebied een ophoogpakket aanwezig is, direct onder maaiveld. Indien aanwezig kunnen er in dit 

pakket archeologische resten verwacht worden. Deze laag kan een aanzienlijke dikte hebben, gezien het 

vochtige karakter van het veengebied en de wateroverlast. Het ophoogpakket wordt niet overal in het 

plangebied verwacht, aangezien er bebouwing aanwezig was omstreeks 1677.  

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum – 

mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder Hollandveen 

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen Nederzetting: 

cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen, 

paalsporen, greppels, waterkuilen, 

haardkuilen, overige kuilen. 

 

 Vanaf de Romeinse tijd/Middeleeuwen: 

muurresten, funderingen, vloeren, 

beerputten, waterputten, glas, metaal.  

 

vanaf maaiveld 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

hoog  vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Inleiding 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek was het opstellen van een gespecificeerde archeologische 

verwachting voor het plangebied. Voor het plangebied geldt een middelhoge verwachting voor 

vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum. Er geldt een respectievelijk lage- en hoge 

verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen en de periode 

late middeleeuwen- nieuwe tijd.  

 

3.2 Conclusies / beantwoording onderzoeksvragen  

 

 Wat is de opbouw van de ondergrond en het verwachte bodemtype? 

Het plangebied bestaat waarschijnlijk uit koopveengronden. Koopveengronden bestaan hoofdzakelijk 

uit venige klei op bosveen, waarbij het venig kleipakket niet dikker is dan 50 cm. Het dekzandpakket 

begint binnen 120 cm –mv. Koopveengebieden nabij dorpen zijn vaak opgebracht met een tientallen 

centimeters dik pakket bestaande uit bagger, afgeslagen veen, zand of mest. Daarnaast is de 

onderkant van de A-horizont te herkennen aan een donkergrijze laag, iets roestig, veen. 

 

Een andere mogelijke ondergrond die veel ten westen van het plangebied voorkomt is de 

madeveengrond met humuspodzol. De bovengrond bestaat uit venig zand, zandig veen of veen, 

welke zwart veraard is en een overgangslaag naar respectievelijk geoxideerd- en gereduceerd 

broekveen. Binnen 120 cm –mv. begint het dekzand, waarbij mogelijk nog een begraven podzol 

profiel te herkennen is.  

 

 Worden archeologische vindplaatsen in het onderzoeksgebied verwacht? 

Mogelijk is er sprake van vuursteenvindplaatsen in de top van het dekzand. Tijdens de periode 

neolithicum – vroege middeleeuwen was het gebied te nat om te wonen. Van de periode van de 

ontginning van het gebied, vanaf de late middeleeuwen, kunnen er sporen in de bodem aanwezig 

zijn.  

 

 Wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en datering hiervan? 

Er zijn dekzandkopjes in de buurt, maar het plangebied ligt in een vlakte. Daarom geldt een 

middelhoge verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit de periode laat-paleolithicum – 

mesolithicum. Vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum bestaan vaak uit 

puntvondsten en hebben een omvang van enkele vierkante meters 

 

Nederzettingen vanaf de late middeleeuwen worden gekenmerkt door een vuile laag, diepere 

grondsporen en zowel fragmenten van anorganisch als  anorganische vondsten als fragmenten 

aardewerk, natuursteen, glas, bot, schelp en metaalgebruiksvoorwerpen 

 

 In hoeverre worden eventueel aanwezige archeologische resten bedreigd door de voorgenomen 

ontwikkeling van het gebied? 
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Archeologische resten worden bedreigd bij ingrepen die dieper reiken dan de bouwvoor. De 

geplande bodemingrepen zullen tot in dit niveau reiken.  

 

3.3 Aanbevelingen 

Op grond van de hierboven geformuleerde archeologische verwachting wordt een inventariserend 

veldonderzoek door middel van karterende  boringen geadviseerd.  

 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt een karterende 

booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 boringen per hectare geadviseerd.  

 

Met nadruk willen wij de opdrachtgever erop wijzen dat dit advies nog niet betekent dat al bodemverstorende 

activiteiten of daarop voorbereidende activiteiten kunnen worden ondernomen. De resultaten van dit 

onderzoek zullen namelijk eerst moeten worden beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Stichtse 

Vecht), die vervolgens een besluit neemt.  

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte 

onderzoeksmethoden. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit 

volledig worden uitgesloten. Synthegra B.V. wil de opdrachtgever er daarom op wijzen dat, indien tijdens de 

werkzaamheden een (mogelijke) archeologische vondst wordt gedaan dan geldt de wettelijke meldingsplicht, 

zoals omschreven in artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Uit praktisch oogpunt kan een dergelijke toevalsvondst 

bij de gemeente worden gemeld. 
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Bijlage 1:    Overzicht van relevante geologische en archeologische 
tijdvakken 
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Administratieve gegevens 
 

Toponiem   : Laan van Niftarlake 40-42 

Plaats    : Tienhoven 

Gemeente   : Stichtse Vecht 

Provincie   : Utrecht 

Projectnummer   : S170042 

Bevoegde overheid  : Gemeente Stichtse Vecht 

Opdrachtgever   : Kubiek Ruimtelijke Plannen 

Uitvoerende instantie  : Synthegra B.V. 

Onderzoeksmeldingsnr.  : 4575726100 

Datum uitvoering veldwerk  : nog nader  te bepalen 

Uitvoerders veldwerk  : nog nader  te bepalen 

Kaartblad   : 31 O 

Centrum-coördinaten  : X: 134.134 Y: 464.525 

Periode    : laat-paleolithicum – nieuwe tijd 

Oppervlakte   : Circa 1775 m
2
 

Perceelnummer(s)  : 647 

Grondgebruik    : Tot voorheen gereformeerde kerk en pastorie 

Geologie   : Hollandveen 

Geomorfologie   : Water/moeras 

Bodem    : Koopveengronden  

Depot    : Documentatie en vondsten zullen worden aangeleverd aan het 

        Provinciaal Depot van Utrecht, te Utrecht 
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1 Inleiding 
 
1.1 Onderzoekskader 

Synthegra B.V. heeft in de periode juni 2017 in opdracht van Kubiek Ruimtelijke Planning een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein aan de Laan van Niftarlake 40-42 in Tienhoven.
1
 Het rapport is 

beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente Stichtse Vecht. De aanleiding voor het onderzoek is de 

voorgenomen nieuwbouw van vier vrijstaande woningen. 

 

1.2 Beschrijving huidige situatie en geplande ingrepen 

Het plangebied is circa 1775 m
2
 groot en ligt aan de Laan van Niftarlake 40-42 in Tienhoven (afbeelding 1.1). 

Het terrein wordt in het noorden en zuiden begrensd door woningen, in het westen door de Laan van 

Niftarlake en in het oosten door de Tienhovense plassen. In het plangebied staan de voormalig gereformeerde 

kerk en pastorie van Tienhoven, bouwjaar 1887. De hoogte van het maaiveld varieert van circa -0,5 tot +0,5 m 

NAP (Normaal Amsterdams Peil).
2
  

 

Afbeelding 1.1: Het plangebied op de Topografische Kaart van Nederland 1:25.000 aangegeven met het rode 

kader (Bron: ESRI Nederland & Community Maps Contributors, 2012). 

 

In het plangebied zullen vier vrijstaande woningen en een bootaanleg worden gebouwd (afbeelding 1.2). De 

diepte van de toekomstige bodemverstoring is op dit moment onbekend, maar uitgaande van de 

                                                            

1
 Maalderink en Kremer 2017. Synthegra Rapport S170042. 

2
 Hoogteligging van het plangebied op het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) in m NAP geraadpleegd op www.ahn.nl 
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graafwerkzaamheden voor de bebouwing zal de bodem waarschijnlijk tot in het archeologische niveau worden 

verstoord, dat in dit gebied vanaf 30 cm beneden maaiveld verwacht kan worden. 

 

Afbeelding 1.2. Toekomstige situatie plangebied, aangegeven met het rode kader (Bron: opdrachtgever).  
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2 Vooronderzoek 
 

2.1 Landschappelijke situatie van het plangebied 

De ondergrond bestaat uit het Holocene Hollandveen (Nieuwkoop Formatie). Tijdens het Midden- en Laat 

subboreaal werd het koeler. De zeespiegel steeg minder snel dan in de voorgaande periode. Door de grote 

aanvoer van zand vanuit de zee en vanuit de grote rivieren konden zich strandwallen vormen langs 

de kust. Achter deze strandwallen ontstonden lagunes waar het water verzoette door de verhoogde 

invloeden van regen- en rivierwater. In deze lagunes heeft zich het Hollandveen kunnen ontwikkelen, bovenop 

de Pleistocene dekzand afzettingen van de Boxtel Formatie. Volgens de Geologische kaart (1:50.000)
3
 is het 

veenpakket ter plekke van het plangebied dikker dan 1 meter. Circa 4 kilometer ten oosten van het plangebied 

dagzoomt het dekzand van de Boxtel Formatie, ten noorden liggen de Loosdrechtse Plassen, ontstaan ten 

tijde van de ontginning en turfwinning in dat gebied vanaf de 16
e
 eeuw. In het westen stroomt de Vecht, die 

geul-, kom- en oeverafzettingen heeft afgezet op het Hollandveen vanaf het Laat- subboreaal
4
. 

 

Het plangebied ligt relatief laag, gedeeltelijk onder NAP, waar volgens de bodemkaart water of moeras te 

verwachten is. Gezien het feit dat plangebied bebouwd is en ten westen voornamelijk koopveengronden te 

vinden zijn, is deze grond voor het plangebied ook aannemelijk. Deze gronden (kaartcode hVz) zijn ontstaan 

bij het ontginnen van het landschap. Koopveengronden komen vooral voor in het Utrechts-Hollandse 

veenlandschap en zijn ontstaan, toen het veengebied in de middeleeuwen ter ontginning is uitgegeven tegen 

een wijze van betaling, die destijds “copen” genoemd werd. Koopveengronden bestaan hoofdzakelijk uit 

venige klei op bosveen, waarbij het venig kleipakket niet dikker is dan 50 cm (De Bakker, 1989). Het 

dekzandpakket begint binnen 120 cm –mv. Koopveen gebieden nabij dorpen zijn vaak opgebracht met een 

tientallen centimeters dik pakket bestaande uit bagger, afgeslagen veen, zand of mest.  

 

Een andere mogelijke verwachting is de aanwezigheid van madeveengronden. Madeveengronden kenmerken 

zich door een veraarde bovengrond van (zandig)veen, met een onderliggend pakket van veen op dekzand 

met een podzolprofiel, beginnend binnen 120 cm –mv.  

 

2.2 Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel  

Op basis van bovenstaand bureauonderzoek is voor het plangebied een gespecificeerde archeologische 

verwachting opgesteld, waarvan de essentie is weergegeven in tabel 2.1.  

 

Op de Gemeentelijke Verwachtingskaart heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting vanaf de 

late middeleeuwen
5
 en uit de bijbehorende detailkaart historische kernen

6
 ligt het plangebied in historische 

lintbebouwing, wat bebouwd geraakt is in de loop van de 18
e
 eeuw. Ook het AMK heeft het gebied 

gemarkeerd als terrein met hoge archeologische waarde.  

 

 

                                                            

3
 Rijks Geologische Dienst, 1981 

4
 Cohen & Stouthamer, 2012 

5
 Heritage rapport H032, bijlage 19 
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Onder het Hollandveen bevindt zich een dekzandpakket, wat gedurende het laat-paleolithicum, mesolithicum 

en vroeg-neolithicum geschikt is geweest voor bewoning. Jager-verzamelaars uit het laat-paleolithicum tot en 

met het mesolithicum kozen als woon- en verblijfplaats vaak voor de hoger liggende terreingedeelten in het 

landschap, zoals de flank van de dekzandrug die ten oosten van het plangebied ligt, bij voorkeur in de buurt 

van open water. Water was een belangrijk gegeven, niet alleen voor het lessen van de dorst. Nabij water 

heerst er ook een grotere biodiversiteit, wat de jacht en het verzamelen van plantaardig voedsel 

vergemakkelijkt. Vuursteenvindplaatsen worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het toenmalige 

oppervlak en eventueel sporen in de vorm van ondiepe haardkuilen. Eventuele In situ vondsten en sporen 

kunnen in het plangebied onder het veen worden aangetroffen. Maar het plangebied ligt relatief laag, in de 

dekzandvlakte. Volgens de geologische kaart zijn er in de omgeving wel dekzandkopjes aanwezig, die zeer 

geschikt waren voor bewoning. Ook zijn er nabij Westbroek aanwijzingen voor bewoning uit deze periode 

bekend
7
. Daarom geldt er voor deze periode een middelhoge verwachting. 

 

Vanaf het neolithicum ontstaan in onze streken de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door 

sedentaire nederzettingen. In de beginperiode combineert men de eigen teelt met het jagen en verzamelen, 

maar geleidelijk stapt men over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen worden gekenmerkt door 

permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Waterputten werden gegraven voor de 

watervoorziening terwijl in en nabij de nederzetting afvalkuilen werden gegraven om afval te begraven. Deze 

sporen kunnen diep in de bodem reiken, waardoor een oppervlakkige verstoring enkel impact heeft op de 

bovenste delen van de sporen. Ondiepe sporen kunnen echter wel zijn verdwenen. Sporen uit het neolithicum 

tot en met de vroege middeleeuwen kunnen tot diep in de C-horizont worden aangetroffen. In de periode 

vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en 

droger gelegen gebieden. Daarom is er voor dit natte veengebied voor deze periode een lage verwachting.  

 

De ontwikkeling van het plangebied hangt nauw samen met de ontginning van het landschap in Tienhoven. 

Tot die tijd (begin van de middeleeuwen), was het gebied nauwelijks bewoonbaar gezien het omvangrijke 

veenmoeras. Het bewoningslint is waarschijnlijk ontstaan in het midden van de 16
e
 eeuw, toen het gebied 

tussen de Vecht en ’t Gooi was ontgonnen
8
. Mogelijk te verwachten archeologische waarden stammen 

daarom uit de nieuwe tijd en zijn te verwachten direct onder het maaiveld. Op de kaart van 1677 is het gebied 

al bebouwd, waardoor archeologische resten van deze bebouwing te verwachten zijn. Om deze reden wordt 

er een hoge verwachting toegekend aan de periode late middeleeuwen-nieuwe tijd. De verwachting is dat er 

in het plangebied een ophoogpakket aanwezig is, direct onder maaiveld. Indien aanwezig kunnen er in dit 

pakket archeologische resten verwacht worden. Deze laag kan een aanzienlijke dikte hebben, gezien het 

vochtige karakter van het veengebied en de wateroverlast. Het ophoogpakket wordt niet overal in het 

plangebied verwacht, aangezien er bebouwing aanwezig was omstreeks 1677.  

 

 

 

                                                            

7
 Blijdenstijn, R. 2005 

8
 Transect-rapport 195, 2013 



Project:             Plan van Aanpak, karterend  booronderzoek 

Laan van Niftarlake 40-42 te Tienhoven 

Projectnummer: S170042 
 

 
© Synthegra B.V., Olmenlaan 6a, NL-3833 AV Leusden  9 van 11 

 

Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepteligging sporen 

laat-

paleolithicum – 

mesolithicum 

middelhoog Bewoningssporen, tijdelijke 

kampementen: vuursteen artefacten, 

haardkuilen 

Onder Hollandveen 

neolithicum – 

vroege 

middeleeuwen 

laag Nederzetting: cultuurlaag, fragmenten 

aardewerk, natuursteen, 

gebruiksvoorwerpen Nederzetting: 

cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 

natuursteen, gebruiksvoorwerpen, 

paalsporen, greppels, waterkuilen, 

haardkuilen, overige kuilen. 

 

 Vanaf de Romeinse tijd/Middeleeuwen: 

muurresten, funderingen, vloeren, 

beerputten, waterputten, glas, metaal.  

 

vanaf maaiveld 

late 

middeleeuwen – 

nieuwe tijd 

hoog  vanaf maaiveld 

Tabel 2.1: Archeologische verwachting per periode. 
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3 Inventariserend Veldonderzoek 
 

3.1 Methode 

Op basis van het gespecificeerde verwachtingsmodel uit het bureauonderzoek wordt een karterend 

booronderzoek met een boordichtheid van ten minste 6 boringen per hectare geadviseerd. Aangezien het 

plangebied circa 1.775 m
2
 groot is, zullen in totaal 5 boringen gezet (bijlage 1). Vanwege het geringe 

oppervlak en de terreinomstandigheden (bebouwing, verhardingen, begroeiing etc.) zullen de boringen zo 

gelijkmatig mogelijk over het plangebied worden verdeeld. De exacte boorlocaties zullen worden ingemeten 

met een meetlint of GPS.  

 

De boringen zullen worden gezet met een Edelmanboor met een diameter van 15 cm tot minimaal 25 cm in de 

C-horizont. Het opgeboorde sediment zal worden gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 4 x 4 mm 

en/of verbrokkeld en versneden en geïnspecteerd op de aanwezigheid van archeologische indicatoren. De 

boringen worden lithologisch beschreven conform de NEN 5104
9
 en bodemkundig

10
 geïnterpreteerd. 

 

Indien (relevante) archeologische resten worden aangetroffen, zullen deze worden verpakt en getransporteerd 

naar het kantoor, waar ze worden gedetermineerd en gedocumenteerd en waarna ze tenslotte zullen worden 

aangeboden aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van de provincie Utrecht. 

 

Het booronderzoek en de rapportage zullen worden uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie versie 4.0.
11

 Dit Plan van Aanpak zal worden beoordeeld en worden goedgekeurd door de 

bevoegde overheid (gemeente Stichtse Vecht). 

 
  

                                                            

9
 Nederlands Normalisatie-instituut 1989. 

10
 De Bakker en Schelling 1989. 

11
 SIKB 2016. 
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