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Advies : Ontwikkelingsgeschiedenis                        
Kasteel Oost te Eijsden 

Datum : 13 januari 2016 
Opdrachtgever : M. Maes 
Projectnummer : 211x07841 
  
Opgesteld door : R. Tak 
 
 
Inleiding 
De heer Maes (initiatiefnemer) heeft de wens om met het ontwerp voor de herontwikkeling van 
Kasteel Oost de ontwikkelingsgeschiedenis opnieuw beleefbaar te maken. Om te komen tot een 
gefundeerd ontwerp is het belangrijk te onderzoeken hoe het kasteel en zijn omgeving zich in 
het verleden hebben ontwikkeld. Op deze manier kunnen belangrijke elementen en structuren 
onderscheiden worden welke richtlijnen kunnen vormen voor het ontwerp.  
 
Het gebied kent een bewogen geschiedenis waarin vele ingrijpende (ruimtelijke) veranderingen 
hebben plaatsgevonden als gevolg van nieuwe eigenaren en gebruikers. De tastbaarheid van 
tijdsperioden uit het verleden is grotendeels verloren gegaan met de vele transformaties, zoals 
veranderende bebouwingsmassa’s, de vele vormen van de gracht, wijzigingen in de tuinaanleg, 
routing en aanwezige beplantingen.  
 
Onderstaande analyse richt zich op verschillende tijdsperioden in de ontwikkelingsgeschiedenis 
van het kasteel waarin ingrijpende ruimtelijke transformaties hebben plaatsgevonden. Niet al-
leen is gekeken naar veranderingen binnen de perceelgrenzen, maar ook daarbuiten. De land-
schappelijke context waarin het kasteel gelegen is heeft namelijk grote invloed gehad op de 
manier waarop het kasteel en naastgelegen gronden zijn ingericht.  
Naast de beschrijving van de algemene ruimtelijke transformaties in verschillende tijdsperioden 
zijn de verschillende verschijningsvormen per thema inzichtelijk gemaakt, en afgezet tegen de 
huidige situatie. Op deze manier biedt de analyse als inspiratiebron verschillende uitgangspun-
ten en richtlijnen voor het ontwerp, waardoor de herontwikkeling verankerd kan worden in de 
ontwikkelingsgeschiedenis van Kasteel Oost.  
 
 
huidige situatie plangebied 
Aan de noord en westzijde is het perceel omsloten door het Kasteelpark. Dit natuurgebied bevat 
een erg divers plantenbestand, welke zowel uit exoten als inheemse planten bestaat. Achter het 
kasteelpark is aan de noordzijde camping ‘De Oosterdriesen’ gelegen en aan de westzijde de 
jachthaven ‘Portofino’. Beide zijn vanaf het perceel niet waarneembaar door de stevige bos-
rand. De zuid- en oostzijde van het perceel zijn gelegen in de oksel van de Kloppenbergweg en 
de Kasteellaan. Aan de zuidzijde van de Kasteellaan is een kleine hoogstamboomgaard gesitu-
eerd. Deze wordt begraasd door runderen.  
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Kasteel Oost is gelegen in een gebied dat rijk is aan kastelen en landhuizen. Deze werden op 
strategische locaties geplaatst. Op dit moment is Kasteel Oost echter nauwelijks waarneembaar 
voor voorbijgangers. Het perceel heeft een omvang van ca. 2,5 ha. en bestaat grofweg uit wei-
degronden, een voormalige boomgaard en oude gracht.  
Op het perceel zijn momenteel het kasteel en een kasteelboerderij/woning gesitueerd. Daar-
naast zijn er een aantal kleine en vervallen opstallen aanwezig rondom de hoofdgebouwen 
welke niet behoudenswaardig zijn. De gebouwen zijn bereikbaar vanaf de inrit langs de zuidzij-
de (Kasteellaan) welke eindigt in een ‘cul du sac’. De inrit wordt begeleid door een bomenrij van 
hoge naaldbomen. Op het centrale punt is een forse kastanje aanwezig, welke is omrand door 
coniferen.  
 
Het perceel is aan noord, zuid en westzijde omzoomd door een robuuste bosrand, bestaande 
uit diverse bomen en heesters. Aan de oostzijde zijn relicten aanwezige van een voormalige 
hoogstamfruitgaard, welke erg in verval is geraakt. Het perceel kent een erg divers beeld aan 
beplantingen. Boomgroepen, solitaire en gemengde vakken bestaande uit onder andere popu-
lieren, esdoorn, Gelderse roos, meidoorn, vlier en kornoelje, zijn aanwezig. Er is echter vrijwel 
geen eenduidige structuur te herkennen in de huidige beplantingen. De staat van de beplanting 
varieert sterk. Een aantal groot uitgegroeide bomen trekken de aandacht, waaronder een mo-
numentale kastanje en eik aan de westzijde van het perceel. Er zijn echter ook een groot aantal 
dode en zwakke bomen aanwezig op het perceel. De haag van meidoorn langs de oostzijde, 
welke de overgang naar de Kloppenbergweg vormt, is wel behoudenswaardig.  
 
De historische gracht is voor een deel teruggebracht aan de westzijde van het kasteel. Hier is 
vrij recent ook een vijverbak (beton), waterput en een bakkershuisje geplaatst. De gracht is 
volledig begroeid met jong opschot, waardoor de laagte ruimtelijk gezien niet tot uiting komt.  
Het perceel is langs de noordzijde bereikbaar vanaf het Kasteelpark, door een opening in het 
gaaswerk. Deze toegang geeft aanleiding om het perceel meer bij het park te betrekken. Zowel 
vanaf de Kloppenbergweg als vanuit het Kasteelpark is het kasteel momenteel echter niet 
zichtbaar. 
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1. Ruimtelijke transformaties per tijdsperiode 
 
1807- 1835 
Aan het begin van de negentiende eeuw bestaat kasteel Oost nog uit één gebouw met aan de 
oostzijde een carrévormig gebouw wat dient als poortgebouw en dienstwoning, de voorburcht 
van kasteel Oost. Het kasteel kent twee entrees, één aan de westzijde van het kasteel, dit is de 
weg vanuit het noorden die doorloopt tot vóór het kasteel, en één entree vanuit het zuiden via 
het poortgebouw en de Kasteellaan welke begeleid wordt door een bomenlaan. Ook de weg ten 
noorden van het kasteel wordt begeleid door een bomenlaan die afbuigt voor het kasteel en 
deels een zichtlijn op het kasteel vormt vanuit het noorden. Deze weg met laan vormt een zicht-
lijn naar het kasteel. De ruimtelijke structuur van de landschapselementen kent dezelfde oriën-
tatie als het kasteel, deze staan allen orthogonaal georiënteerd op het kasteel. Het kasteel 
wordt, behalve aan de zuidzijde, overal omringd door boomgaarden waardoor in deze tijdsperi-
ode het kasteel vanuit de omgeving goed zichtbaar was. De percelen van deze boomgaard 
worden omringd door houtsingels. De oriëntatie van het kasteel is richting de Maas waar het 
kasteel een volledig open zicht op heeft, met de overige bebouwing in de rug. Aan de Maaszijde 
van het kasteel ligt een gracht welke via een watersysteem in verbinding staat met het zuidelij-
ker gelegen kasteel.    
 

 

Belangrijkste kenmerken landschappelijke context: 

- Vrij zicht op de Maas vanaf het kasteel 

- Bomenlanen langs wegen noord en zuid 

- Kasteel omringd door boomgaarden  

- Gracht met watersysteem verbonden met zui-

delijker gelegen kasteel 

 

Belangrijkste perceelkenmerken: 

- Kasteel met carré (poortgebouw en dienstwo-

ning) 

- Toegang via noord en zuid 

- Ruimtelijke structuur orthogonaal georiënteerd 

op kasteel 

- Houtsingels op perceelgrens 

 

  
 
1835 - 1842 
Rond 1835 raakt het kasteel in verval en wordt de bebouwing gesplitst waardoor fragmentatie 
van de ruimtelijke structuur optreedt. Het kasteel wordt rond deze periode opgesplitst in twee 
losse volumes en ook het carrévormige gebouw met poortgebouw en dienstwoning wordt opge-
splitst. De oostzijde van het carré wordt gesloopt waardoor de voorburcht niet meer het omslo-
ten karakter heeft, maar er vanuit het kasteel vrij zicht is richting het oosten. Dit wordt versterkt 
doordat er op deze zichtlijn nog geen bebouwing aanwezig is in de kern Oost-Maarland. Het 
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kasteel blijft ook vrij zicht houden op de Maas, maar doordat de entree vanuit het noorden komt 
te vervallen wordt deze oriëntatie minder prominent. De enige overgebleven entree is vanaf de 
Kasteellaan in het zuiden. De bomenlanen naast de Kasteellaan en de noordelijk gelegen weg 
blijven onveranderd. De boomgaarden direct rond het kasteel maken plaats voor bouwland en 
weiland waardoor de directe omgeving van het kasteel een meer open karakter krijgt. De gracht 
blijft onveranderd. 

 

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context: 
- Zichtlijn vanaf kasteel naar het oosten 

 

 

Belangrijkste wijzigingen perceel: 
- Kasteel en carrégebouw deels gesloopt tot 

losse gebouwen 

- Geen ingang meer vanaf het noorden 

- Boomgaarden direct rond het kasteel worden 

omgezet in bouwland 

 

 

 
 
1842-1928  
In deze periode verandert er veel aan en rond kasteel Oost. De functie van de gracht vervalt 
deels waardoor besloten wordt het noordelijk deel van de gracht te dempen. Het kasteel ten 
zuiden van kasteel Oost wordt aan het einde van deze tijdsperiode gesloopt en het systeem wat 
de gracht van water voorziet wordt samengevoegd tot één beek, ‘de Bak’. De laatste restanten 
van de voorburcht worden gesloopt. De ooit door een poortgebouw en dienstwoning omsloten 
voorburcht is nu volledig gesloopt en veranderd in een open ruimte. Met hergebruik van deze 
historische materialen wordt een nieuwe boerderij gebouwd ten noordoosten van het kasteel. In 
vergelijking tot de voorgaande periode worden er weer meer boomgaarden aangeplant. Het 
kasteel behoudt zijn zicht op de Maas en ook tussen de bebouwing van Oost Maarland door 
blijft een zichtlijn richting het oosten aanwezig. 
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Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context: 
- Watersysteem wat in verbinding staat met 

gracht wordt samengevoegd 

 

Belangrijkste wijzigingen perceel: 
- Kasteel wordt weer één gebouw 

- Voorburcht wordt gesloopt, met het materiaal 

wordt een boerderij gerealiseerd 

- Gracht wordt deels gedempt 

 

 
1928-1958 
Medio twintigste eeuw verdwijnen bijna alle bijgebouwen, enkel het kasteel zelf en de boerderij 
blijven behouden. Ook de gracht wordt verder gedempt waardoor enkel nog een L-vormig wa-
terelement ten zuidoosten van het kasteel resteert. De gracht direct rond het kasteel is hiermee 
volledig verdwenen. Ook de verbinding met de beek wordt opgeheven, de beek zelf wordt ge-
kanaliseerd, maar blijft bestaan. Qua groenstructuur verandert er weinig, de belangrijkste we-
gen in de omgeving te noorden en zuiden van het kasteel blijven bestaan. Aan de oostzijde 
wordt een doorgaande weg aangelegd in de boomgaard waardoor het groene gebied rond het 
kasteel kleiner wordt. De kern Oost Maarland is uitgebreid waardoor de zichtlijn richting het 
oosten geblokkeerd wordt. Het kasteel blijft in deze periode bijna volledig omgeven door boom-
gaarden. 
 

 

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context: 

- Kasteel ten zuiden van kasteel Oost verdwijnt  

- Beek ‘de Bak’ wordt losgekoppeld van de 

gracht 

- Zichtlijn naar het oosten wordt geblokkeerd 

door bebouwing van kern Eijsden 
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Belangrijkste wijzigingen perceel: 
- Gracht wordt verder gedempt 

- Weg toegevoegd door boomgaard aan oost-

zijde 

 

 
 
1958 -1977 
In deze periode verandert er niet veel in de omgeving van kasteel Oost. De belangrijkste wijzi-
ging is waarschijnlijk het droogvallen van de gracht waardoor er geen groot oppervlaktewater 
meer op het terrein aanwezig is. De overige wijzigingen vinden plaats aan de bebouwing, of in 
de omgeving. Zo wordt er gewerkt aan de Maas, waardoor het water dichter bij het kasteel 
komt.  
 

 

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context: 
- Door werkzaamheden aan de Maas komt de 

rivier tijdelijk verder van kasteel Oost te liggen 

en later dichterbij. 

 

Belangrijkste wijzigingen perceel: 

- Gracht komt droog te staan 
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1978-heden 
Eind twintigste eeuw veranderd er veel rondom het kasteel. Door aanpassingen aan de Maas 
komt het water bijna tot aan kasteel Oost. Aan de oostzijde van het kasteel wordt een jachtha-
ven aangelegd en aan de noordzijde een camping. Door deze wijzigingen verdwijnt de weg die 
ten noorden van het kasteel liep en daarmee ook de bomenlaan die lange tijd een belangrijke 
drager was van de ruimtelijke structuur. Nadat in de jaren zestig en zeventig al een nieuwe 
doorgaande weg aan de oostzijde van het kasteel toegevoegd is, wordt in deze tijdsperiode 
opnieuw een doorgaande weg toegevoegd. De omgeving van het kasteel wordt in deze periode 
meer parkachtig ingericht met een afwisseling van bosjes, open water, gras en boomgaarden. 
De voormalige gracht die droog is komen te staan wordt ook een bosschage waardoor het kas-
teel voor het eerst enigszins ingekleed is met groen aan de zuidoost zijde. Aan de westzijde van 
het kasteel wordt een waterpartij aangelegd op de locatie waar in het verleden de gracht ge-
dempt is. 
 

 

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context: 

- Landschap verdicht 

- Camping en jachthaven nabij kasteel 

- Parkachtig landschap in omgeving kasteel 

- Kasteellaan wordt belangrijker voor bestem-

mingsverkeer o.m. jachthaven 

 

Belangrijkste wijzigingen: 

- Kasteel verder ingesloten door bosschages 

- Bosschage in droogstaande gracht 

- Doorgaande weg toegevoegd in voormalige 

boomgaard oosten 

- Waterpartij ten oosten van kasteel deels in 

voormalige gracht 

- Bosschages en waterpartijen in voormalige 

boomgaarden 
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2. Ruimtelijke transformaties per thema 
Naast de beschrijving van ruimtelijke transformaties in verschillende tijdsperioden zijn ook de 
transformaties per thema inzichtelijk gemaakten afgezet tegen de huidige situatie. Hierdoor is te 
zien op welke wijze een bepaald thema veranderd is door de tijd. De thema’s die geanalyseerd 
zijn: zichtrelaties, het watersysteem, bebouwing, routing en beplanting.  
 
 

 
 
Gedurende de verschillende tijdsperioden zijn de zichtrelaties van het kasteel met zijn omge-
ving veranderd: 

• Van oudsher bestaan er zichtrelaties met de rivier de Maas, welke vanuit strategisch 
oogpunt zeer belangrijk waren voor het kasteel. Zowel vanaf het zuiden, westen en 
noorden was er zicht vanaf de Maas op het kasteel en omgekeerd. Vermoedelijk heb-
ben tot aan ca. 1977 deze visuele relaties bestaan.  

• In de periode vanaf 1835 (oranje) tot aan begin 20ste eeuw bestond er ook een zichtre-
latie naar het oosten, door het vervallen van het carré- gebouw aan de oostzijde van het 
kasteel.  

• Door de aanplant van de bosschages in het Kasteelpark zijn de zichtrelaties met het 
zuiden, westen en noorden komen te vervallen. De enige plaats vanwaar het torentje 
van het kasteel te zien is bevindt zich in het Kasteelpark ten noorden van de locatie. 
Door de aanwezigheid van groenelementen rondom het kasteel is de oostelijke zichtre-
latie in de huidige situatie niet meer als zodanig herkenbaar. Het kasteel is daardoor 
zeer besloten in zijn omgeving komen te liggen.  
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Het watersysteem waartoe de gracht van het kasteel lange tijd deel van uitmaakte, heeft door 
de jaren heen vele vormen gekend: 

• In de vroegste periode, rond 1807(geel), stond het watersysteem van de gracht in ver-
binding met het zuidelijker gelegen kasteel. De gracht omsloot het kasteel rondom.  

• In de periode daarna (oranje) werd het kasteel ten zuiden van kasteel Oost gesloopt en 
het systeem wat de gracht van water voorziet wordt samengevoegd tot één beek, ‘de 
Bak’. De gracht rondom het kasteel neemt af in breedte, maar wordt verlengd richting 
het noorden.  

• Begin 20ste eeuw (rood) wordt deze verder gedempt, waardoor enkel nog een L-vormig 
waterelement ten zuidoosten van het kasteel resteert. De gracht direct rond het kasteel 
is hiermee volledig verdwenen. Ook de verbinding met de beek wordt opgeheven, de 
beek zelf wordt gekanaliseerd, maar blijft bestaan. 

• In de huidige situatie (zwart) staat er geen water meer in de gracht en is de door afvlak-
king van de taluds een organische vorm ontstaat. Opschot van beplanting maken de 
gracht onherkenbaar en veroorzaken verlanding van de laagte.  
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Binnen het plangebied zijn er rondom het kasteel op verschillende locaties bebouwingselemen-
ten verschenen en ook weer verdwenen. Zowel aan de (noord)west, noord, oost en zuidoostzij-
de hebben er door de geschiedenis heen bouwwerken gestaan. Alleen het gedeelte waar de 
gracht gelegen is (zuidwest) is vrij gebleven van enige bebouwing.  
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De routing, zowel extern als intern heeft verschillende verschijningsvormen gehad met de ont-
wikkeling van het plangebied en zijn omgeving.  
Naast de belangrijkste huidige ontsluitingsassen, de Kasteellaan, de Putstraat en later de Klop-
penbergseweg, is er van oudsher nog een ontsluitingsweg geweest ten noorden van het plan-
gebied. Deze weg sloot aan op de Putstraat en liep richting het noorden.  
Vanaf het kasteel is er waarschijnlijk in de vroegste periode (1807) een noordelijke aansluiting 
geweest op deze weg naast de zuidelijke entree vanaf de Kasteellaan. Deze verschilt van de 
entree zoals deze in de huidige situatie aanwezig is, omdat het in deze periode gaat om een 
orthogonale aansluiting. De huidige lus (cul du sac) is pas in begin 20ste eeuw gerealiseerd.  
 

 
 
De beplantingsvormen zijn van oudsher gesitueerd langs de belangrijkste wegen en langs de 
perceelgrenzen. Daarnaast zijn op de velden rond het kasteel veelal boomgaarden(arcering) 
gesitueerd. Kenmerkend voor de periode rond 1807 is de bomenrij langs de zuidwestkant van 
de gracht en de gestrooide beplantingen rondom de voormalige interne routing ten noorden van 
het kasteel. 

• De beplantingstructuren zijn aan weinig verandering onderhevig geweest, tot aan eind 
20ste eeuw. Schaalvergroting en de ontwikkeling van de jachthaven en kasteelpark zor-
gen er voor dat de meeste houtsingels verdwijnen en bosschages worden aangeplant 
aan de noord- en westzijde van het plangebied.  

• De boomgaarden, welke kenmerkend zijn voor deze streek, beslaan het grootste deel 
van de omliggende gronden en blijven nagenoeg onveranderd tot aan 1928. Vanaf dat 
moment worden de gronden veelal in gebruik genomen als akkerland, en resteren al-
leen de gaarden die vanaf ca. 1978 tot heden aangeplant zijn.  
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Totaaloverzicht. 
 
 

3. Richtlijnen voor ontwerp 
Vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis zijn de ruimtelijke veranderingen van het kasteel en zijn 
omgeving in kaart gebracht. Uit bovenstaande historische analyse van kasteel Oost zijn een 
aantal principes gedestilleerd welke als basis kunnen dienen voor het ontwerp. Deze principes 
zijn in de historie kenmerkend geweest voor de omgeving van het kasteel en kunnen in het 
ontwerp een belangrijke link tussen heden en verleden vormen.  
 
Een belangrijk principe zijn de zichtrelaties. Vanuit het kasteel zijn er lange tijd zichtrelaties 
geweest richting het westen (Maas), noorden (bomenlaan) en oost (tussen kern Eijsden door). 
Gezocht zou kunnen worden op welke wijze de verdwenen zichtrelaties in het ontwerp te her-
stellen en bestaande te versterken.  
De waterpartijen hebben altijd direct rond het kasteel gelegen en in een latere tijdsperiode al-
leen aan de zuid- en westzijde van het kasteel. Nadat deze droog is komen te liggen is de 
gracht behouden gebleven als laagte in het landschap. Gezocht zou kunnen worden deze in 
een vorm terug te brengen.  
Net zoals de zichtrelaties zijn de belangrijkste groenstructuren in het verleden altijd orthogonaal 
op het kasteel georiënteerd geweest. De belangrijkste ruimte voor activiteiten was lange tijd de 
voorburcht, en na het verdwijnen hiervan bleef dit de ruimte aan de oostzijde van het kasteel, 
ook de entree is op deze ruimte georiënteerd.  
Een belangrijk routingprincipe zit in de entree, welke van oudsher via het zuiden het perceel 
ontsloot, waardoor mensen het kasteel vanaf de oostzijde benaderden. Lange tijd heeft er ech-
ter ook een secundaire entree vanaf het noorden gelopen waardoor ook de oriëntatie vanaf 
deze zijde van het kasteel van waarde is om in het ontwerp mee te nemen.  
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Vanuit de ontwikkelingsgeschiedenis zijn de volgende concrete richtlijnen gedestilleerd voor het 
ontwerp van het buitengoed van Kasteel Oost: 
 
Zichtrelaties 

• Versterken van huidige zichtrelaties. 
• Herstellen zichtrelatie met het oosten (situatie 1835); 
• Herstellen zichtrelatie met het westen (situatie 1807). 

 
Watersysteem 

• Het kenmerk van de gracht is openheid en de koppeling met water. De laagte kan in de 
nieuwe situatie gebruikt worden als waterinfiltratiestrook voor de waterbergingsopgave 
van de nieuwe bebouwing. Beplantingen binnen de laagte passen niet in dit beeld, al-
leen als begeleiding van de gracht. Voorstel is daarom de aanwezige beplantingen weg 
te halen.  

• Daarnaast kan de verschijningsvorm van de gracht hersteld worden naar de vorm van 
een historische periode  

 
Bebouwing 

• Belangrijk bij de situering van bebouwing door de jaren heen is de orthogonale struc-
tuur, welke opgepakt wordt vanuit de interne routing en de onderlinge hiërarchie tussen 
de gebouwen. Met de situering van nieuwe bebouwing dient hiermee rekening  gehou-
den te worden.  
 

Routing 
• Voor de routing kan worden teruggegrepen op de orthogonale structuur zoals deze in 

de vroegste periode aanwezig was. Deze structuur schept een heldere interne opbouw 
waarbinnen de functies kunnen landen en onderling verbonden kunnen worden.  

• De hoofdentree ligt van oudsher aan de Kasteellaan. In de huidige situatie vormen pi-
lasters een fysieke entree. De gedacht is om de entree op deze locatie te behouden en 
te koppelen aan de primaire routing. 

 
Beplanting 
Het vergroten van de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de plek kan bereikt worden door 
het rooien van belemmerende beplantingen en de plaatsing van nieuwe beplantingen op strate-
gische punten.  

• Om de gracht extra kracht bij de zetten zou er  langs de zuidwestzijde een nieuwe be-
plantingstrook aangeplant kunnen worden, refererend naar de situatie van 1807.  

• Ten behoeve van de bereikbaarheid en zichtbaarheid zouden randbeplantingen langs 
de west- en noordzijde kunnen worden gedund. Ook zou in het kader van het toepas-
sen van gebiedseigen beplanting, exoten welke niet beeldbepalend zijn, verwijdert kun-
nen worden.   

• Voorstel is de karakteristiek van een boomgaard op de oostzijde van het perceel niet te 
laten vervallen, maar op een passende wijze te brengen.  

• Om het plangebied te verbinden aan zijn omgeving, zou aangesloten kunnen worden bij 
de karakteristiek van Kasteelpark. Een slingerende padenstructuur, losse boomgroepen 
en solitaire bomen zouden hier een plaats kunnen vinden. Waardevolle bomen ter 
plaatse worden zo veel mogelijk gerespecteerd en geïntegreerd in het ontwerp.  
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Aanleiding en methodiek

De eigenaar en initiatiefnemer van Kasteel Oost te Oost-Maarland heeft de wens 

om een hoog-waardige hotelaccommodatie op het buitengebied van kasteel Oost te 

realiseren. Deze toe-komstvisie streeft naar het vergroten van de belevingswaarde van 

het kasteel binnen de directe omgeving, het optimaliseren van de synergie tussen de 

bebouwing en de aangrenzende natuur-rijke omgeving, waarbinnen een optimale toe-

gankelijkheid kan worden volbracht. 

Het onderzoek betreft de verhaallijn van het buitengoed van Kasteel Oost, waarbinnen 

de rijke historie van het plangebied is geanalyseerd en de hedendaagse gesteldheid 

van de bebouwing en tuinaanleg zijn geïnventariseerd. De verhaallijn biedt contextuele 

aanknopingspunten van ‘toen en nu’, die de beschikbare ingrediënten van de plan-

vorming op het buitengebied van Kasteel Oost vormen. 

Het onderzoek is mede op aanbeveling van de kwaliteitscommissie van de 

gemeente Eijsden-Margraten tot stand gekomen en in samenwerkingsverband door 

BRO en SATIJNplus Architecten volbracht.

Het plangebied betreft een rijksmonumentaal kasteel (rijksmonument 15519), een  

rijksmonu-mentale boerderijwoning (rijksmonument 15520) en een bijbehorende 

tuinaanleg.  

Het onderzoek betreft een chronologische overzicht van de rijke geschiedenis van het 

buiten-gebied van Kasteel Oost. De veranderingen van de ruimtelijke structuren van het 

kasteel in rela-tie tot de natuurrijke omgeving zijn in kaart gebracht. 

De hedendaagse gesteldheid van het buitengoed wordt eveneens onderzocht.

Middels het onderzoek wordt de perceptie van de actuele situatie ontrafelt, gezien de 

bewogen geschiedenis, en worden aanwezige elementen tastbaar en leesbaar. Mede 

hiermee is de basis gelegd voor de planvorming van de gebiedsontwikkeling. 

Binnen dit onderzoek zijn diverse bronnen geraadpleegd, waaronder : documentatie, 

historisch kaartmateriaal, afbeeldingen, bouwhistorisch onderzoek, bouwkundige teke-

ningen etc.  
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Lompenpapiertekeninge, woontoren binnenzijde en 
doorsnede westwand, bron : beeldenbank RCE
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1.0 Historische analyse 

. 1  13e eeuw

Kasteel Oost wordt rond 1200 gebouwd als woontoren ook wel ‘motte’ genoemd, 

omringd door een gracht en opgebouwd uit een regionaal steensoort, kolenzandsteen, 

uitgevoerd middels breuksteenwerk. De woontoren bestond destijds uit maar liefst vier 

lagen en was in totaliteit circa 12 meter hoog. De indeling van de bouwlagen betrof een 

groot en klein compartiment van totaal 15 bij 8 meter.

Tijdens de verbouwing uit 1958 heeft men het breuksteenwerk van de later 

ingebouwde muren van de woontoren bestudeerd en sporen ontdekt van een mogelijk 

voormalig hordijs aan de westgevel. 

De start van de bouw van deze woontoren is onduidelijk, gezien de verschillende 

jaartallen die vanuit diverse bronnen te traceren zijn : 12e eeuw, 13e eeuw of 14e 

eeuw. 

14e en 15e eeuw betreffen geen informatie

Kasteel oost als woontoren, 
‘motte’

bouw motte,
rond 1200

14 15 16 17 18 19 20

20

2113
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Schilderij van Alex Schaepkens, omstreeks 1840, Kasteel Oost in 
oorspronkelijke staat
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. 2  16e eeuw

In 1548 werd de woontoren langs de westzijde uitgebreid middels een rechthoekig 

volume dat voor de noordgevel vooruitstak en voorzien was van een stenen traptoren. 

De ingang aan de noordgevel werd verplaatst naar de oostgevel van de aanbouw, 

gelegen tussen de achtkantige traptoren en de woontoren in. 

In dezelfde eeuw werd het kasteel voorzien van een tweede aanbouw, tegen de 

zuidzijde van de eerste aanbouw en de woontoren. 

Hiermee bestond het kasteel lange tijd uit een kasteel met drie bouwdelen, met ieder 

een afzonderlijke kap.  

uitbreiding west- 
en zuidzijde

16

Kasteel Oost Kasteel Oost

14 15 17 18 19 20 2114
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fotomateriaal 
Bron : RCE

opname status Kasteel Oost, bouwkundige tekeningen
Bron : RCE



13

BRO Landschapsarchitecten ism SATIJNplus Architecten

. 3 17e eeuw

In 1674 werd de westgevel tezamen met de zuidgevel in baksteen vernieuwd. De oost-

gevel is vermoedelijk pas later vernieuwd, gezien de toegepaste baksteen. 

. 4 18e eeuw

De oostgevel van de woontoren is vermoedelijk later dan de west- en zuidgevel in baks-

teen vernieuwd, gezien de toegepaste baksteen. 

west- en zuidgevel 
vernieuwen in baksteen

oostgevel
vernieuwen in baksteen

1714 15 16 19 20 2114 18
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handtekening Ph van Gulpen 1840-1860

Tranchotkaart 1807

reconstructie poortgebouw

reconstructie kapel
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. 5 19e eeuw

1802 – 1807

Aan het begin van de negentiende eeuw kent kasteel Oost volgens de tranchotkaart 

aan de oostzijde een carrévormig gebouw wat dient als poortgebouw en dienstwoning, 

de voorburcht van kasteel Oost. Het kasteel kent twee entrees, één aan de westzijde 

van het kasteel, dit is de weg vanuit het noorden die doorloopt tot voor het kasteel, en 

één entree vanuit het zuiden via het poortgebouw en de Kasteellaan welke begeleid 

wordt door een bomenlaan. Ook de weg ten noorden van het kasteel wordt begeleid 

door een bomenlaan die afbuigt voor het kasteel en deels een zichtlijn op het kasteel 

vormt vanuit het noorden. Deze weg met laan vormt een zicht-lijn naar het kasteel. De 

ruimtelijke structuur van de landschapselementen kent dezelfde oriënta-tie als het 

kasteel, deze staan allen orthogonaal georiënteerd op het kasteel. Het kasteel wordt, 

behalve aan de zuidzijde, overal omringd door boomgaarden waardoor in deze tijdsperi-

ode het kasteel vanuit de omgeving goed zichtbaar was. De percelen van deze boom-

gaard worden omringd door houtsingels. 

De oriëntatie van het kasteel is richting de Maas waar het kasteel een volledig open 

zicht op heeft, met de overige bebouwing in de rug. Aan de Maaszijde van het kasteel 

ligt een gracht welke via een watersysteem in verbinding staat met het zuidelijker gele-

gen kasteel.   

Belangrijkste kenmerken landschappelijke context:
- Vrij zicht op de Maas vanaf het kasteel
- Bomenlanen langs wegen noord en zuid
- Kasteel omringd door boomgaarden 
- Gracht met watersysteem verbonden met zuidelijker 
 gelegen kasteel

Belangrijkste perceelkenmerken:
- Kasteel met carré (poortgebouw en dienstwoning)
- Toegang via noord en zuid
- Rauimtelijke structuur orthogonaal georiënteerd 
 op kasteel
- Houtsingels op perceelgrens

uitbreiding west- 
en zuidzijde

1914 15 17 1816 20

20

2114
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handschets van 
Alex Schaep-

kens, sfeerim-
pressie

Kasteel Oost, 
getekend rond 

1840

Schildering van 
Alex Schaepkens, 

kapel
Kasteel Oost, 

getekend rond 
1840

handschets van Alex Schaepkens, sfeerimpressie
Kasteel Oost, getekend rond 1840
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1835

Rond 1835 raakt het kasteel in verval en wordt de bebouwing gesplitst waardoor frag-

mentatie van de ruimtelijke structuur optreedt. Het carrévormige gebouw met poort-

gebouw en dienstwoning wordt op-gesplitst. De oostzijde van het carré wordt gesloopt 

waardoor de voorburcht niet meer het om-sloten karakter heeft, maar er vanuit het 

kasteel vrij zicht is richting het oosten. Dit wordt ver-sterkt doordat er op deze zichtlijn 

nog geen bebouwing aanwezig is in de kern Oost-Maarland. Het kasteel blijft ook vrij 

zicht houden op de Maas, maar doordat de entree vanuit het noorden komt te verval-

len wordt deze oriëntatie minder prominent. De enige overgebleven entree is van-af de 

Kasteellaan in het zuiden. De bomenlanen naast de Kasteellaan en de noordelijk ge-

legen weg blijven onveranderd. De boomgaarden direct rond het kasteel maken plaats 

voor bouwland en weiland waardoor de directe omgeving van het kasteel een meer 

open karakter krijgt. De gracht blijft onveranderd.

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context:
- Zichtlijn vanaf kasteel naar het oosten

Belangrijkste wijzigingen perceel:
- Kasteel en carrégebouw deels gesloopt tot losse  
 gebouwen
- Geen ingang meer vanaf het noorden
- Boomgaarden direct rond het kasteel worden om 
 gezet in bouwland

uitbreiding west- 
en zuidzijde

1914 15 17 1816 20 2114
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kasteel Oost na 1848
Boerderijwoning na 1848

kasteel Oost vóór en ná 1848 boerderijwoning na 1848
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1842-1924 

In deze tijdsperiode verandert het kasteel van bewoner, het kasteel komt korte tijd leeg 

te staan (1836-1844) nadat de familie de Geloes er van 1761 tot 1836 gewoond heeft. 

In deze periode verandert er veel aan en rond kasteel Oost. De functie van de gracht 

vervalt deels waardoor besloten wordt het noordelijk deel van de gracht te dempen. Het 

kasteel ten zuiden van kasteel Oost wordt aan het einde van deze tijdsperiode gesloopt 

en het systeem wat de gracht van water voorziet wordt samengevoegd tot één beek, ‘de 

Bak’. De laatste restanten van de voor-burcht worden gesloopt. De ooit door een poort-

gebouw en dienstwoning omsloten voorburcht is nu volledig gesloopt en veranderd in 

een open ruimte. Met hergebruik van deze historische materialen wordt een nieuwe 

boerderij gebouwd ten noordoosten van het kasteel. In vergelijking tot de voorgaande 

periode worden er weer meer boomgaarden aangeplant. Het kasteel be-houdt zijn zicht 

op de Maas en ook tussen de bebouwing van Oost Maarland door blijft een zichtlijn 

richting het oosten aanwezig.

Omtrent 1848 ondergaat het kasteel een grote verbouwing. Het kasteel wordt voorzien 

van een nieuw dak, ‘een Zwitsers Chaletdak’ dat dwars op de oorspronkelijke nokricht-

ing wordt ge-plaatst. De 16e eeuwse dakruiter blijft hierbij gespaard. 

De nieuwe boerderij wordt evenzo voorzien van een ‘chaletvormig dak’.

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context:
- Watersysteem wat in verbinding staat met gracht 
wordt samenge-voegd

Belangrijkste wijzigingen perceel:
- Kasteel wordt weer één gebouw
- Voorburcht wordt gesloopt, met het materiaal wordt 
een boerderij ge-realiseerd
- Gracht wordt deels gedempt

uitbreiding west- 
en zuidzijde

1914 15 17 1816 20 2114
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1888
1883
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onbekend

onbekend
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kasteel Oost vóór en ná 1848

variant ontwerp . zuidwestzijde en noordoostzijde, 1958
bron : RCE
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. 6 20e Eeuw

1928-1958

Medio twintigste eeuw verdwijnen bijna alle bijgebouwen, enkel het kasteel zelf en de 

boerderij blijven behouden. Ook de gracht wordt verder gedempt waardoor enkel nog 

een L-vormig wa-terelement ten zuidoosten van het kasteel resteert. De gracht direct 

rond het kasteel is hiermee volledig verdwenen. Ook de verbinding met de beek wordt 

opgeheven, de beek zelf wordt ge-kanaliseerd, maar blijft bestaan. Qua groenstructuur 

verandert er weinig, de belangrijkste wegen in de omgeving te noorden en zuiden van 

het kasteel blijven bestaan. Aan de oostzijde wordt een doorgaande weg aangelegd in 

de boomgaard waardoor het groene gebied rond het kasteel kleiner wordt. De kern Oost 

Maarland is uitgebreid waardoor de zichtlijn richting het oosten geblokkeerd wordt. Het 

kasteel blijft in deze periode bijna volledig omgeven door boomgaar-den. Het kasteel 

wordt in 1958 verlaagd en afgedekt met lessenaardaken. Gezien de barmhachtige 

staat werd tevens de 16e eeuwse zuidelijke aanbouw verder trapsgewijs afgebroken, 

volgens de visie van de huidige eigenaar(en). 

De windwijzer van de afgebroken dakruiter is geplaatst op de spits van de traptoren. 

Voordat deze verbouwing plaatsvondt heeft RCE de waardevolle elementen geinventari-

seerd en daar waar mogelijk uitgetekendt. 

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context:
- Kasteel ten zui-den van kasteel Oost verdwijnt 
- Beek ‘de Bak’ wordt losgekop-peld van de gracht
- Zichtlijn naar het oosten wordt ge-blokkeerd door bebou-
wing van kern Eijsden

Belangrijkste wijzigingen perceel:
- Gracht wordt verder gedempt
- Weg toegevoegd door boomgaard aan oostzijde

transformatie 

2014 15 17 1816 19 2114
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Anzichtkaart ‘Eijsden Kasteel Oost’
bron : RCE
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1959-1977

In deze periode verandert er niet veel in de omgeving van kasteel Oost. De belangri-

jkste wijzi-ging is waarschijnlijk het droogvallen van de gracht waardoor er geen groot 

oppervlaktewater meer op het terrein aanwezig is. De overige wijzigingen vinden plaats 

aan de bebouwing, of in de omgeving. Zo wordt er gewerkt aan de Maas, waardoor het 

water dichter bij het kasteel komt. 

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context:
- Door werkzaam-heden aan de Maas komt de ri-vier 
tijdelijk ver-der van kasteel Oost te liggen en later dichterbij.

Belangrijkste wijzigingen perceel:
- Gracht komt droog te staan

droogvallen gracht

2014 15 17 1816 19 2114

droogvallen gracht

2014 15 17 1816 19 2114
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1978

Eind twintigste eeuw veranderd er veel rondom het kasteel. Door aanpassingen aan de 

Maas komt het water bijna tot aan kasteel Oost. Aan de oostzijde van het kasteel wordt 

een jachtha-ven aangelegd en aan de noordzijde een camping. Door deze wijzigingen 

verdwijnt de weg die ten noorden van het kasteel liep en daarmee ook de bomenlaan 

die lange tijd een belangrijke drager was van de ruimtelijke structuur. Nadat in de jaren 

zestig en zeventig al een nieuwe doorgaande weg aan de oostzijde van het kasteel 

toegevoegd is, wordt in deze tijdsperiode opnieuw een doorgaande weg toegevoegd. 

De omgeving van het kasteel wordt in deze periode meer parkachtig ingericht met 

een afwisseling van bosjes, open water, gras en boomgaarden. De voormalige gracht 

die droog is komen te staan wordt ook een bosschage waardoor het kasteel voor het 

eerst enigszins ingekleed is met groen aan de zuidoost zijde. Aan de westzijde van het 

kasteel wordt een waterpartij aangelegd op de locatie waar in het verleden de gracht 

gedempt is.

. 7 21e eeuw

Belangrijkste wijzigingen landschappelijke context:
- Landschap verdicht
- Camping en jachthaven nabij kasteel
- Parkachtig landschap in omgeving kasteel
- Kasteellaan wordt belangrijker voor bestemmingsverkeer 
o.m. jachthaven

Belangrijkste wijzigingen:
- Kasteel verder ingesloten door bosschages
- Bosschage in droogstaande gracht
- Doorgaande weg toegevoegd in voormalige boomgaard oosten
- Waterpartij ten oosten van kasteel deels in voormalige gracht
- Bosschages en waterpartijen in voormalige boomgaarden

droogvallen gracht

2014 15 17 1816 19 2114
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droogvallen gracht

2014 15 17 18 2114 1916
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1. INTRODUCTIE 

De heer M.J.R. Maes heeft plannen voor een Kasteelhotel alsmede een ‘culinair’ restau-
rant en brasserie in het te restaureren Kasteel Oost in het Zuid-Limburgse dorp Oost-
Maarland. Bij het kasteel hoort een landgoed. De locatie ligt op korte afstand van de 
Maas. 
 
Zowel het hotel als het culinaire restaurant gaan zich richten op het hogere marktseg-
ment, met een accent op de zakelijke markt. Hiertoe worden o.a. ruime kamers en alle 
belangrijke voorzieningen en faciliteiten gerealiseerd. De brasserie gaat zich ook richten 
op passanten per auto, fiets, boot en te voet, die o.a. via de Mergellandroute langs het 
kasteel komen. De brasserie wordt gepositioneerd in het middensegment. 
 
Het kasteel heeft nu een woonfunctie. Voor de ontwikkeling is een wijziging van het be-
stemmingsplan noodzakelijk. De vraag is of voor dit initiatief in de regio voldoende be-
hoefte en marktruimte (kwantitatief en kwalitatief) bestaat, of dit de beste locatie is voor 
deze nieuwe stedelijke ontwikkeling en welke ruimtelijke effecten kunnen worden ver-
wacht. Daarbij zijn met name de effecten op de ruimtelijk-functionele structuur, de leeg-
stand en het woon-, leef- en ondernemersklimaat in de regio in algemene zin relevant. 
Vanuit de Ladder voor duurzame verstedelijking moet dit helder in beeld worden ge-
bracht. Dit rapport beschrijft het onderzoek en op basis daarvan, in het laatste hoofdstuk, 
de Ladder. Het onderzoek maakt deel uit van de ruimtelijke onderbouwing. 
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2. INITIATIEF EN AANBOD HOTELS IN DE REGIO 

2.1 Het initiatief 
 
Locatie  
Voor de ontwikkeling van het hotel en beide restaurants worden het in de loop der jaren 
ingrijpend verbouwde Kasteel Oost en de boerderij in grote lijnen teruggebracht in hun 
oude staat. Ook wordt de oorspronkelijke carréboerderij aan de oostzijde, met de voor-
kant aan de Kloppenbergweg, opnieuw opgebouwd. Hierdoor wordt het hotel-restaurant 
ook vanaf de openbare weg goed zichtbaar. Tegelijkertijd wordt de kasteeltuin opnieuw 
aangelegd, met de historische configuratie als uitgangspunt. 
 
Het dorp Oost-Maarland ligt aan de overzijde van de Kloppenbergweg. Het is een klein 
en rustig dorp met enkele fraaie monumenten en diverse horecazaken. Pal naast de 
planlocatie ligt Buitengoed De Moosjtum, met een terras en een pluktuin, waar bezoekers 
in het seizoen zelf bloemen kunnen plukken. De binnenruimte kan worden gehuurd voor 
feesten of zakelijke bijeenkomsten. Aangrenzend aan het landgoed liggen ook een cam-
ping (Oosterdriessen) en een jachthaven (Portofino). Het sfeervolle centrum van het dorp 
Eijsden ligt op ca. 3 kilometer en is snel bereikbaar, ook per auto. Het dorp heeft enige 
goede restaurants. 
 
Een onderscheidend kenmerk van het kasteel is de ligging aan de Maas en nabij de 
landschappelijk unieke Eijsder Beemden; ook recreatief een aantrekkelijk gebied. Het 
initiatief ligt pal aan de bij fietsers, automobilisten en motorrijders zeer populaire Mergel-
landroute. 
 
De stad Maastricht ligt op ca. 5 kilometer afstand en is per auto in 7 minuten bereikbaar. 
Bezoekers met het openbaar vervoer kunnen gebruik maken van buslijn 8 (Maastricht 
Markt - Eijsden De Bron). Er is een bushalte aan de Kloppenbergweg, ter hoogte van het 
kasteel.  
 
Kaart planlocatie en regio 
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Hotel en exploitatie 
De hotelaccommodatie zal max. 100 luxe kamers bieden met een relatief grote omvang 
(gemiddeld ca. 30 m²), die worden ondergebracht in het herbouwde kasteel, de boerderij 
en de carréboerderij. Uitgangspunt is een “vijf-sterren beleving”, maar de faciliteiten zijn 
op vier-sterren niveau. Het hoogwaardige ‘culinair’ restaurant (ca. 400 m² bvo) komt in 
het kasteelgebouw. De meer laagdrempelige en openbaar toegankelijke brasserie (ca. 
350 m² bvo) komt in de boerderij en krijgt tevens een buitenterras. 
 
De belangrijkste doelgroepen voor het hotel en het restaurant zijn: 
• Zakelijke markt en congresmarkt uit Maastricht en omgeving (accent werkdagen); 
• Particuliere markt: families, 60+, toeristen, etc. (accent weekenden). 
 
De exploitant is nog niet bekend. 
 
 
2.2 Aanbod hotels in de regio 
 
Gemeente  
De gemeente Eijsden-Margraten beschikt over acht geclassificeerde en een hetzelfde 
aantal niet-geclassificeerde hotels. De laatste categorie betreft in het algemeen vooral 
kleinere hotels en pensions. In totaal worden in de gemeente 164 hotelkamers en onge-
veer het dubbele aantal bedden aangeboden1. Sinds 1999 zijn in de gemeente netto ze-
ven hotels opgeheven, alle van kleine omvang. 
 
Het hotelaanbod in de gemeente is met gemiddeld 10 kamers uitermate kleinschalig. Het 
grootste hotel is Fletcher Bon Repos in het centrum van Noorbeek, op 12 km afstand van 
Kasteel Oost. Het hotel heeft 3 sterren en is een echt toeristenhotel gericht op het lagere- 
en middensegment. Hotel De Plank aan de Belgische grens biedt 18 kamers, presenteert 
zich verzorgd en richt zich eveneens op het lagere- en middensegment. Hotel Groot 
Welsden, juist buiten het dorp Margraten, is het meest luxueuze hotel in de gemeente. 
Met veertien kamers is het klein, maar de inrichting in Engelse stijl, het goede restaurant 
en de tuin geven het bijzondere allure. De overige hotels zijn alle klein en veelal eenvou-
dig ingericht. Soms richten ze zich (mede) op werkers in de regio. 
 
In het dorp Eijsden zijn twee hotels gevestigd; Le Bonheur is met elf kamers de grootste. 
Het is gevestigd iets buiten het centrum en biedt eenvoudige accommodatie en een café. 
Hotel Hestia ligt in het centrum en heeft naast een restaurant drie sfeervol ingerichte 
hotelkamers. 
 
 
 

                                                      
1  Bron alle cijfers aanbod hotel(kamer)s: DNA / Kenniscentrum Horeca, 2015.  
 Verdeling in aantal sterren conform Nederlandse Hotel Classificatie. De cijfers betreffen het jaar 2014. 
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Maastricht  
De gemeente Maastricht heeft 33 geclassificeerde hotels, met gezamenlijk 2.475 kamers. 
Dit aanbod is aanzienlijk groter dan in vergelijkbare steden qua inwonertal en werkgele-
genheid. De groei van het aantal kamers was sinds 2008 met +7,3% wat lager dan in 
andere belangrijke hotelsteden. In de stad zijn sinds 2008 vooral budgethotels geopend 
en de groei in het luxe-segment is gestabiliseerd. Sinds 2008 is het aanbod diverser en 
kwalitatief sterker geworden, aldus een recente evaluatie2. 
 
In 2012 verbleven in Maastricht 518.000 hotelgasten, die samen bijna 810.000 nachten 
bleven; een lichte stijging sinds 2008. Het aantal overnachtingen in hotels nam in de stad 
sinds 2008 beperkt toe. Het marktsegment toeristisch-individueel kende in Maastricht een 
groei van het marktaandeel van 37% tot 42%. Het zakelijke segment (individueel en 
groepsgewijs) nam af met totaal 6 procentpunt tot nu eveneens 42%. Dit laatste segment 
is vooral aanwezig buiten het centrum. De MICE3 markt is in Maastricht, mede door het 
MECC, sterk vertegenwoordigd. Van de gasten komt ca. 31% uit het buitenland, met 
name uit België en Duitsland. 
 
De gemiddelde kamerbezetting van hotels in Maastricht was in 2012 ca. 64%, in zowel 
het hogere als het lagere marktsegment. De bezetting is daarmee beduidend hoger dan 
gemiddeld in Nederland exclusief Amsterdam/Schiphol en ook de trend is positief. De 
beste maanden voor de Maastrichtse hotellerie zijn maart tot september, met nog een 
extra piek in december. Vrijdag en zaterdag zijn, mede door de belangrijke toeristische 
functie, qua bezetting de topdagen.  
 
In de evaluatie wordt een marktruimte geraamd voor extra hotelaanbod tot 2020 van mi-
nimaal 131 en maximaal 510 kamers. Realistisch is, aldus de nota, een marktruimte van 
ca. 325 extra kamers, bij een gemiddelde bezetting van 65-70% op jaarbasis. De planca-
paciteit waarvan het aantal kamers bekend is (14 ten tijde van de evaluatie), voorziet 
echter reeds in een grotere toevoeging. Daarnaast zijn er nog diverse, minder concrete 
plannen in de gemeente. 
 
Overige regio 
De gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg a/d Geul bieden samen 115 hotels, met 
samen 2.965 kamers. Ook hieruit spreekt op overtuigende wijze de belangrijke toeristi-
sche functie van de regio. De hotellerie richt zich in deze regio primair op toeristen, maar 
er zijn met name in en rond Valkenburg ook enige luxehotels met daarnaast de zakelijke 
markt als belangrijke doelgroep. 
 
De totale regio (de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Valken-
burg a/d Geul) biedt gezamenlijk 220 hotels, met gezamenlijk ca. 5.600 hotelkamers.  
 

                                                      
2  ZKA; Evaluatie hotelnota Maastricht (oktober 2013) 
3  MICE: Meetings, Incentives, Conventions en Events. 
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De 156 geclassificeerde hotels zijn als volgt verdeeld: 
• 1 ster:   13 hotels 
• 2 sterren:  42 hotels 
• 3 sterren:  69 hotels 
• 4 sterren:  32 hotels 
• 5 sterren:   0 hotels 
 
Zuid-Limburg  
In de regio Zuid-Limburg zijn totaal 210 geclassificeerde hotels gevestigd, met samen 
6.725 kamers. Sinds 2007 is het hotelaanbod in deze regio afgenomen met vier hotels. 
Het aantal kamers is daarentegen toegenomen met netto + 314. Er is in Zuid-Limburg 
dus sprake van een duidelijke schaalvergroting in de sector, wat het landelijke beeld 
weerspiegelt. Met name in Maastricht groeide het hotelaanbod, elders nam het wat af. De 
gemiddelde bezettingsgraad in deze stad is ondanks de toename van de capaciteit aan-
merkelijk hoger dan elders in Zuid-Limburg. De hotellerie concentreert zich in deze regio 
steeds meer in en rond de grotere steden, wat ook landelijk het geval is. Dit mede van-
wege het toenemende belang van de zakelijke markt. Onderstaande grafiek4 illustreert 
het groeiende marktaandeel van hotelkamers in het 3- en 4-sterrensegment in Zuid-
Limburg, met een tegelijkertijd afnemend aantal kamers in de lagere marktsegmenten. Dit 
laatste is overigens tevens een landelijk fenomeen. 
 

 
  

                                                      
4  Bron: Kenniscentrum Horeca 2015. 
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De Toeristische Trendrapportage Limburg 2014-2015 bevat diverse cijfers en trends over 
de provinciale hotelsector, die ten dele ook voor de regio Zuid-Limburg zijn uitgewerkt. 

Zuid-Limburg biedt vooral toeristische slaapplekken in hotels, op afstand gevolgd door 
huisjesterreinen en andere accommodatievormen. Veel regionale (familie)hotels zijn ech-
ter opvallend kleinschalig, kwalitatief gedateerd en vaak vooral gericht op het lagere 
marktsegment binnen de toeristische markt en nauwelijks op de zakelijke markt. Ze zijn 
dus slechts in beperkte mate concurrerend voor de onderhavige ontwikkeling in Oost-
Maarland. Bovendien is het autonome toekomstperspectief voor dit aanbod negatief, zo 
blijkt uit de trendrapportage. Hun product sluit onvoldoende aan op de verwachtingen van 
de hedendaagse, kritische consument. Zo zijn de kamers vaak klein en hebben ze een 
gedateerde inrichting en uitstraling. Vaak beschikken ze nog over gedeeld sanitair en is 
er sprake van achterstallig onderhoud.  
 
De hotels in Zuid-Limburg lijken, aldus het Trendrapport, een relatief hoge bezetting te 
realiseren. Specifieke cijfers ontbreken echter. 
 
Regio-aangrenzend België 
Hieronder wordt het hotelaanbod in de Belgische grensstreek rond Oost-Maarland cijfer-
matig weergegeven. De beschikbaarheid van cijfers wijkt overigens af van Nederland. 
Voor de provincie Luik zijn alleen globale cijfers beschikbaar5. 
 

                                                      
5  Bronnen: Toerisme Vlaanderen: Te gast in Vlaanderen 2010-2014 en L’Observatoire du Tourisme Wallon: 

Les Chiffres 2013. 
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 Provincie / regio België 

Totaal  Luik Haspengouw Maasland Voerstreek 

Hotels totaal 94 21 22 9 146 

5 sterren - 0 0 0 - 

4 “ - 2 4 0 - 

3” - 13 8 3 - 

2” - 5 7 5 - 

1” - 1 3 1 - 

Hotelkamers totaal n.b. 329 378 111 n.b. 

5 sterren - 0 0 0 - 

4 “ - 61 183 0 - 

3” - 218 68 49 - 

2” - 39 100 56 - 

1” - 11 27 6 - 

Hotelbedden 5.277 683 784 234 6.978 

 
Het hotelaanbod in de Belgische grensstreek is opvallend beperkt in verhouding tot Zuid-
Limburg. Dit is temeer opvallend gegeven de grote geografische omvang van de vermel-
de regio’s, afgezien van de Voerstreek. In kwalitatieve zin bestaat er in de grensregio een 
groot accent op hotels met 2 en 3 sterren, waarvan de eisen min of meer identiek zijn aan 
de Nederlands classificering. Het hogere marktsegment is maar beperkt aanwezig. Bij-
zondere hotelconcepten of concentratiegebieden als in Maastricht ontbreken in België. 
 
De Voerstreek heeft hetzelfde landschappelijke karakter als het Zuid-Limburgse Heuvel-
land, maar het aanbod van hotels, restaurants en andere horeca is er beduidend kleiner. 
 

 
2.3 Kasteelhotels in de regio 
 
Er zijn in de regio verschillende hotels die, soms met enige creativiteit, als ‘Kasteelhotel’ 
kunnen worden gekenmerkt en dus in zekere mate vergelijkbaar zijn met het initiatief 
voor Kasteel Oost. Het betreft de volgende accommodaties, gerangschikt naar geografi-
sche afstand van Kasteel Oost: 
• Kasteel De Hoogenweerth; een mooi en smaakvol ingericht landhuis, direct gelegen 

aan de Maas in Maastricht-Zuid, op slechts 4 km van Kasteel Oost. Toprestaurant 
met terras aan de Maas. Ook in gebruik voor besloten bijeenkomsten en als trouwlo-
catie. Tien luxe hotelsuites. 

• Landgoed Altembrouck (België, Voerstreek) is een luxueuze accommodatie op het 
landgoed van een 14e-eeuws kasteel. De hotelcapaciteit is met 31 kamers beschei-
den, maar het landgoed legt een belangrijk accent op exclusiviteit, sfeer en duur-
zaamheid. Dit geldt ook voor het hoogwaardige restaurant. 

• Buitenplaats Vaeshartelt; mooi landhuis nabij Rothem (Meerssen), 84 kamers, 3 ster-
ren. Veel activiteiten, gericht op een brede doelgroep. 
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• Kasteel Geulzicht; uitstraling kasteel en fraaie ligging aan de Geul, maar slechts 10 
hotelkamers, 4 sterren. 

• Château St Gerlach; één der meest luxueuze hotels in de regio. 97 kamers, veel 
faciliteiten, 4 sterren. Toprestaurant. 

• Kasteel Wittem; uitstraling ‘echt’ kasteel, slechts 12 kamers, primair gericht op beslo-
ten feesten. 

• Kasteel Bloemendaal (Van der Valk); fraai landhuishotel bij Vaals met 77 kamers, 4 
sterren. 

• Bilderberg Kasteel Vaalsbroek; mooi landhuishotel met ruime hotelaccommodatie 
nabij Vaals, 130 kamers, 4 sterren. 

• Kasteel Erenstein (Fletcher); nabij Kerkrade, uitstraling ‘echt’ kasteel, 44 kamers, 4 
sterren. 

• Kasteel Terworm (Van der Valk); Kasteeltje met poortgebouw nabij Heerlen, 40 ho-
telkamers, 4 sterren. 

• Kasteel Doenrade; 20 hotelkamers in landhuis-achtige setting, 4 sterren. Accent fees-
ten en zakelijke bijeenkomsten. 

• Kasteel Wurfeld in het Belgische Maaseik is een hotel met 33 kamers in een fraai 
landhuis. Het richt zich op het hoger middensegment. 

 
Een belangrijke overeenkomst tussen de meeste hotels is hun veelal fraaie ligging in het 
landschap. Bovendien beschikken ze vaak over mooie, goed onderhouden tuinen. Wel 
zijn de meeste hotels moeilijk bereikbaar per auto vanaf de hoofdinfrastructuur. 
 
Opvallend is dat diverse hotels zich primair richten op restauratieve horeca, feesten en 
zakelijke ontmoeting. De hotelfunctie is bij deze accommodaties beperkt tot maximaal 
enige tientallen hotelkamers. Er zijn in de regio slechts vier ‘kasteelhotels’ met meer dan 
50 kamers. 
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3. REGIONALE BEHOEFTE 

3.1 Vraagpotentieel algemeen 
 
Kenmerkend voor hotels in algemene zin is de afhankelijkheid van zowel de toeristische 
als de zakelijke markt.  
 
Toeristische markt (leisure) 
In toeristisch opzicht profiteert de gemeente Eijsden-Margraten van de enorme populari-
teit van zowel het Heuvelland als de stad Maastricht. De combinatie van een fraai, heu-
vellandschap met monumentale boerderijen en kastelen en de bijzondere sfeer en gas-
tronomie in Maastricht genereert een recreatieve aantrekkingskracht die uniek is in Ne-
derland. Bovendien ligt het hotel-restaurant langs de bij fietsers, automobilisten en motor-
rijders zeer populaire Mergellandroute. 
 
De vraag naar hotelkamers komt per definitie vooral van grotere afstand en juist minder 
uit de regio zelf. In Zuid-Limburg werden in 2014 totaal 912.000 vakanties doorgebracht 
door Nederlanders. Dit is bijna de helft van het totale aantal vakanties in de gehele pro-
vincie. De regio is binnen Limburg goed voor 46% van de vakanties en 42% van de over-
nachtingen van Nederlandse gasten. Er wordt hier relatief veel uitgegeven door Neder-
landse vakantiegangers: 53% van de totale bestedingen in de provincie. De toeristische 
werkgelegenheid vertoont in grote lijnen hetzelfde beeld. Zuid-Limburg trekt van alle Lim-
burgse regio’s de meeste buitenlandse gasten (391.000 in 2014), maar zij verblijven er 
relatief kort6.  

In Zuid-Limburg wordt 43% van de vakanties doorgebracht in een hotel, aanmerkelijk 
meer dan elders in de provincie (gemiddeld 24%). Mede hierdoor kent deze regio provin-
ciaal de meest evenwichtige spreiding van vakanties over de seizoenen, maar ook een 
relatief korte verblijfsduur. Het belangrijkste motief voor vakantiegangers is in Zuid-

                                                      
6  Toeristische Trendrapportage Limburg 2014-2015 



Hoofdstuk 3 19  

Limburg een stedenbezoek (19%), gevolgd door natuurgerichte- en een actieve vakanties 
(beide 15%). De regio biedt, kortom, een opvallend gevarieerd toeristisch product. 
De trendrapportage stelt dat Zuid-Limburg relatief veel wordt bezocht door tweeper-
soonshuishoudens voor een stedenvakantie en bezoekers die bovenmatig zijn geïnteres-
seerd in een natuurgerichte vakantie. Deze gasten zijn voor een relatief groot deel 50-
plus en verblijven vooral in hotels en B&B’s. De bestedingen tijdens hun vakantie zijn 
verhoudingsgewijs veelal hoog.  
 
 
Zakelijke markt 
De zakelijke markt is in de gemeente Eijsden-Margraten en omliggende gemeenten (Gul-
pen-Wittem, Maastricht, Valkenburg a/d Geul) sterk vertegenwoordigd, met in totaal 
14.640 bedrijven en 88.610 arbeidsplaatsen7. Bovendien is het Maastrichtse MECC één 
van de grootste beursaccommodaties in Nederland. 
 
Een omvangrijk draagvlak voor de lokale en regionale hotellerie derhalve, omdat het be-
drijfsleven veel vraag kan genereren naar overnachtingsmogelijkheden voor zakelijke 
bezoekers en externe voorzieningen voor overleg, conferenties, productpresentaties, 
lunches en diners. Dit blijkt ook uit het opvallend grote en goed functionerende hotelaan-
bod in Maastricht. 
 
Markt regionale inwoners 
In Eijsden-Margraten en omliggende gemeenten wonen in totaal 178.626 mensen. In 
geheel Zuid-Limburg wonen 602.038 mensen. De prognoses8 geven voor dit gebied 2025 
een daling te zien tot ca. 585.300 inwoners. In de omliggende Belgische gemeenten9 
wonen totaal ca. 108.500 mensen. 
 
Deze mensen bezoeken veelvuldig horecagelegenheden en maken soms gebruik van 
hotelfaciliteiten.  
 
Marktsegment  
Op regionaal niveau bestaan voor de hotelsector alleen afzonderlijke vraagcijfers (over-
nachtingen, bezettingsgraad, doelgroepen, etc.) voor geheel Limburg en voor de stad 
Maastricht10.  
 
Tabel 3.1: Aandeel hotelovernachtingen naar marktse gment 2014 

 Zakelijk 

individueel 

Zakelijk 

groepen 

Toerist 

individueel 

Toerist 

groepen 

Anders Totaal 

Maastricht 23% 13% 57% 6% 1% 100% 

                                                      
7  Zowel voltijd- als deeltijdbanen. Bron: LISA 2015. 
8  PBL-CBS Regionale bevolkingsprognose 2013-2040. 
9  Van Noord naar Zuidoost: Maasmechelen, Lanaken, Riemst, Bassenge/Bitsingen, Wezet, Voeren. 
10  Horwarth HTL, HOSTA 2015. De cijfers betreffen alleen hotels met de NHC-classificatie 3 sterren en 

hoger. 
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Limburg 26% 12% 53% 5% 4% 100% 

Nederland 27% 15% 46% 8% 4% 100% 

 
De toeristische markt domineert in Limburg. Met name Maastricht is een grote toeristen-
trekker: individuele en groepsgewijze toeristen waren in 2014 goed voor 63% van de 
hotelovernachtingen. In de gehele provincie telt de toeristische markt voor 58%.  
 
Het zakelijke marktsegment is voor de hotellerie in de stad Maastricht in grote lijnen iden-
tiek aan het gemiddelde voor de gehele provincie: 36% versus 38%. Dit aandeel ligt be-
neden het landelijke gemiddelde, maar dit laatste cijfer wordt in hoge mate bepaald door 
de sterke zakelijke- en congresmarkt in de vier grootste steden.  
 
 
3.2 Aansluiting vraag en aanbod 
 
Regionaal perspectief 
In onderstaande tabel zetten we het hotelaanbod in de regio af tegen de Zuid-Limburgse 
en Nederlandse cijfers. Conclusie is dat het regionale aanbod nogal omvangrijk is t.o.v. 
de landelijke cijfers, zowel t.o.v. het inwonertal als t.o.v. de economische functie (in aan-
tal arbeidsplaatsen). Dat zegt op zich echter nog niets over het economisch functioneren 
van de sector, zoals hieronder blijkt. 
 
Tabel 3.2: Aanbod hotels regio in perspectief 

 Aantal 

kamers 

Aantal  

inwoners 

Aantal kamers per 

10.000 inwoners 

Aantal 

banen* 

Aantal kamers per  

10.000 banen 

Regio11 5.600 178.626 314 88.610 632 

Zuid-Limburg 7.893 602.038 131 264.830 298 

Nederland 119.660 16,8 mln 71 7.944.540 151 

* LISA 2015 

 
De bezettingsgraad en gemiddelde kamerprijs is in Maastricht, de provincie Limburg (de 
enige niveaus waarop deze cijfers voor de onderhavige regio beschikbaar zijn) en Neder-
land worden in onderstaande tabel vermeld12. Vanwege de relatief zeer hoge kamerprijs 
en bezetting in Amsterdam/Schiphol (veel vraag, weinig aanbod) is deze regio in het lan-
delijk gemiddelde buiten beschouwing gelaten. 
 

 Bezettingsgraad Gemidd. kamerprijs 

(verhuurde kamers) 

Gemidd. kamerprijs 

(alle kamers; RevPAR) 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Maastricht 66.1% 63,8% € 82 € 94 € 54 € 60 

                                                      
11  Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Valkenburg a/d Geul.  
12  Horwarth HTL, HOSTA 2015. De cijfers betreffen alleen hotels met de NHC-classificatie 3 sterren en 

hoger. Alle bedragen excl. btw. 
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Limburg 63,8% 60,5% € 84 € 86 € 53 € 52 

Nederland excl. Amsterdam 63.0% 60.8% € 79 € 78 € 50 € 47 

 
De hotellerie in de regio en zeker in Maastricht scoort zowel qua bezettingsgraad als 
gemiddelde kamerprijs beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland. In 2014 was er 
zelfs sprake van een opvallende stijging sinds een jaar eerder. Het opvallend grote en 
groeiende aanbod van hotelkamers (zie boven) wordt dus goed door de markt geabsor-
beerd en het aanbod functioneert per eenheid zelfs bovengemiddeld. Dit laatste is ook de 
reden dat voor de gemeente Maastricht recentelijk nog een marktruimte werd geraamd 
voor extra hotelaanbod van minimaal 131 en maximaal 510 kamers tot 2020 (zie par. 
2.2). 
 
Lokaal perspectief 
Het hotelaanbod in de gemeente is zoals vermeld opvallend beperkt en kleinschalig. Be-
halve de basisvoorzieningen worden door de hotels slechts weinig faciliteiten geboden. 
Opvallende concepten en moderne hotels van enige omvang ontbreken. De lokale hotel-
lerie richt zich vooral op toeristen die komen voor rust en natuurbeleving en nauwelijks op 
de zakelijke markt. 
 
Gegeven de geografische ligging kan Kasteel Oost zich in hoge mate richten op de 
Maastrichtse hotelmarkt. De stad ligt immers op 5 km afstand en is per auto in 7 minuten 
bereikbaar. 
 
 
3.3 Marktruimte restaurants 
 
Sterke omzetgroei restaurants 
De horecabranche is sterk conjunctuurgevoelig. Grafiek 2.2 laat de omzetontwikkeling 
van de totale horeca en daarbinnen de restaurants zien in de periode 2005-2015. 
 
Omzetontwikkeling horeca en restaurants 2005-2014 
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Vanaf het begin van de economische crisis in 2007 (feitelijk de financiële crisis) is er een 
terugval geweest in de omzet voor de horeca en restaurants. Het omzeteffect voor de 
restaurantbranche was gemiddeld groter en de afname hield wat langer aan. Het herstel 
verliep echter ook sneller en met het toenemen van het consumentenvertrouwen en het 
aantrekken van de economie, stijgt de omzet sinds 2010 sneller en tot een aanzienlijk 
hoger niveau dan de horecasector als geheel. 
 
De vooruitzichten voor de restaurantbranche zijn uitstekend. Voor restaurants is in 2014 
een flinke omzetgroei genoteerd (+5,6%), wat in 2015 zelfs nog in versterkte mate door-
zette13. Met het aantrekken van de economie en het herstel van het consumentenver-
trouwen zijn de vooruitzichten voor de komende jaren in algemene zin eveneens positief.  
 
Restaurants in de gemeente 
De gemeente Eijsden-Margraten telt 14 restaurants. De zaken zijn vooral gevestigd in de 
dorpen Eijsden en Margraten. Net als bij de hotels is het aanbod nogal traditioneel qua 
product, menukeuze en uitstraling. Restaurant Vanille in het oude centrum van Eijsden 
richt zich vooral op het hogere marktsegment.  
 
Er zijn in de gemeente geen restaurants met een bekroning van Michelin of Bib Gour-
mand. Dit laatste is wel het geval in Maastricht: daar hebben drie restaurants één of meer 
Michelin-sterren en vier zaken een Bib Gourmand. In Valkenburg hebben twee restau-
rants een Bib Gourmand. Het onderstreept de gastronomische allure en betekenis van de 
regio. 
 
 
3.4 Doelgroepen en hun eisen 
 
Op zoek naar het juiste marktsegment in de hotelsec tor 
Elke doelgroep stelt haar eigen eisen aan een verblijf in een hotel, ’s nachts dan wel 
overdag. Hieronder beschrijven we de marktsegmenten/doelgroepen die voor Kasteel 
Oost in potentie het meest relevant zijn en hun behoeften. Met name tussen zakelijke 
gasten en toeristen bestaan in dit opzicht duidelijke verschillen. 
 
Zakelijke bezoekers en conferentiegangers zijn in dit kader vooral interessant vanwege 
de lokale en regionale economische structuur en de dynamiek daarin en de goede be-
reikbaarheid per auto. Ook de ligging aan de Maas en nabij Maastricht en het Heuvelland 
kan als een sterk punt worden beschouwd. Het nieuwe Kasteelhotel kan zal zich zowel 
op de zakelijke-, conferentie- als de leisuremarkt richten. 
 

                                                      
13 CBS Kwartaalmonitoren Horeca 2015, 1e en 2e kwartaal, CBS 2015 
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Marktsegment: Specifieke eisen en kenmerken: 

Zakelijk • Primaire accenten: stijlvol, comfortabel, functioneel, bereikbaar 

• Hoogwaardig product, in alle facetten 

• Locatie nabij zakelijke bestemming 

• Bereikbaarheid per auto, parkeergelegenheid 

• Service, klantgerichtheid 

• Ruime faciliteiten 

• Efficiënte check-in, lokale informatie 

• Goed restaurant/bar, nabijheid kwalitatieve horeca 

• Accent werkdagen buiten grote vakanties 

• Dominant marktsegment: Luxury-Upscale- Midscale-Economy 

Conferentie  

(congres) 

• Primaire accenten: ruim, functioneel, onderscheidend 

• Hoogwaardig product, in alle facetten 

• Eigen of nabij ander congres-, conferentiecentrum 

• Hoge pieken in kamervraag (vereist grote kamercapaciteit) 

• Bereikbaarheid per auto, parkeergelegenheid 

• Accent werkdagen buiten grote vakanties 

• Dominant marktsegment: Luxury-Upscale- Midscale-Economy 

Leisure • Primaire accenten: sfeer, beleving, authenticiteit 

• Voorkeur prijsvriendelijke accommodatie 

• Toeristische attracties en horeca nabij 

• Bereikbaarheid per auto en trein, parkeergelegenheid 

• Ingesteld op groepen toeristen (touringcars) 

• In elk geval basisfaciliteiten aanwezig (eigen toilet, badkamer, wifi, etc.) 

• Accent weekeinden, vakanties 

• Dominant marktsegment: Luxury-Upscale-Midscale-Economy  

 
Wat bepaalt het functioneren van hotels en restaura nts?  
Het functioneren van hotels wordt in het algemeen vooral bepaald door: 
• Productformule, kwaliteitsniveau 
• Beschikbare faciliteiten 
• Locatie, bereikbaarheid per auto vanaf hoofdinfrastructuur 
• Toeristische functie omgeving 
• Representativiteit locatie en gebouw 
• Gastvrijheid, serviceniveau 
• Werkgelegenheid en kantoren in directe omgeving 
 
We beoordelen vanuit deze randvoorwaarden het initiatief voor een nieuw, “Kasteelhotel” 
in Oost-Maarland conform de beschreven ambities positief. Wel zijn een sterke, professi-
onele bedrijfsvoering en marketing essentieel. 
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4. BELEID, PLANNEN EN TRENDS  

4.5 Beleid   
 
Provincie Limburg 
Over de vrijetijdseconomie (leisure)  stelt de provincie in het Provinciaal Omgevingsplan 
Limburg (POL) dat het één van de Limburgse topsectoren is. Dit dankzij het grote eco-
nomische belang van de sector zelf en vanwege de bijdrage die voorzieningen en eve-
nementen leveren aan de kwaliteit van het Limburgse woon- en leefklimaat. De sector is 
evenwel, aldus de provincie, nogal versnipperd en er is onvoldoende synergie tussen 
individuele ondernemers en overheden.  
 
De provinciale opgave ligt in het versterken van de identiteit van de Limburgse vrijetijds-
economie en het verbinden van de kwaliteiten van deelgebieden. Meer regionale slag-
kracht is nodig om tegemoet te komen aan de veranderende consumentenwensen en 
Limburg aantrekkelijk te maken c.q. te houden voor (nieuwe) doelgroepen. 
 
In de gemeente Eijsden - Margraten is vooral van belang dat het gehele grondgebied is 
aangewezen als beschermingsgebied Nationaal Landschap Zuid Limburg. Het ruimtelijk 
beleid is erop gericht de huidige landschappelijke kernkwaliteiten van het nationaal land-
schap te behouden, te beheren, te ontwikkelen en te beleven. Dit vanuit een ‘ja – mits’ 
beleid. De zonering buitengebied biedt de meeste ruimte voor land- en tuinbouw en vrije-
tijdseconomie. De provincie streeft ernaar nieuwe ontwikkelingen meer in gebiedsper-
spectief te zien en niet enkel op gemeentelijk niveau. 
 
Er is geen specifiek beleid geformuleerd voor hotels in de regio Zuid-Limburg. 
 
Gemeente Eijsden-Margraten 
De gemeente constateert in de Toeristisch-recreatieve Gebiedsvisie 2015-2019 dat de 
toeristische verblijfsaccommodaties in de gemeente vrijwel zonder uitzondering klein-
schalig zijn. Bovendien zijn slechts weinig accommodaties uniek in hun soort. Voor de 
ondernemers liggen hier kansen en uitdagingen, zo stelt de gebiedsvisie. Wandelen, 
fietsen en de aanwezigheid van de Maas (waterfunctie) zijn kenmerkend en uniek voor 
de gemeente. Binnen deze activiteiten zijn de volgende speerpunten gedefinieerd:  
- Fun, Leisure & Landschap  
- Fruit & Food  
- Folklore, Kunst & Cultuur 
 
In 2013 kende de gemeente Margraten-Eijsden bijna 217.000 toeristische overnachtin-
gen. De gemeente ziet graag een kwaliteitsslag in de richting van hoogwaardige verblijfs-
accommodaties en accommodatie met een bepaalde mate van uniciteit. Niet enkel het 
overnachten op zich, maar ook het beleven van een verblijf wordt steeds belangrijker. 
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Behalve het gastheerschap zijn ook de inrichting en thematiek van een accommodatie 
daarbij van belang. Dit unieke karakter moet overigens wel passen binnen het landschap. 
Waar mogelijk zal de gemeente dit faciliteren. 
 
Het dorp Oost-Maarland heeft, zo stelt de toeristisch-recreatieve gebiedsvisie, weinig tot 
geen toeristisch attractieve waarde, afgezien van enige monumentale boerderijen. Er 
wordt ingezet op het opwaarderen van het oude gedeelte van het dorp. Oost-Maarland 
vormt vanuit de A2 de entree naar het veelzijdige waterrecreatiegebied van de gemeente, 
de landschappelijk unieke Eijsder Beemden (63 ha) en de toeristische trekker Fun Valley. 
Na correctie van de rijksgrens wordt het waterrecreatiegebied nog aantrekkelijker. 
 
De plannen voor een kasteelhotel in Oost-Maarland zijn, aldus de visie, positief ontvan-
gen door de gemeente.  
 
 
4.6 Plannen in de regio 
 
In de gemeente bestaan momenteel drie plannen voor nieuw hotelaanbod, die planolo-
gisch zijn vergund: 
• Ontwikkeling hotel met max. 50 kamers en horeca aan de Vroenhof, in het centrum 

van Eijsden. Aangezien de verbouwing al enkele jaren stil ligt is de daadwerkelijke 
kans op realisatie uiterst onzeker. 

• Mogelijkheid hotelontwikkeling in voormalig voormalige Ursulinenklooster in Eijsden, 
maximaal 22 kamers. Realisatiekans uiterst onzeker. 

• Ontwikkeling Hotel Gronsveld met ca. 80 kamers aan de A2 (Köbbesweg) door Wyc-
kerveste, inclusief amusementshal en grootschalige detailhandel. Ook dit bouwplan 
bestaat al enige tijd. Mogelijk een ‘uitruil’ met een locatie in het centrum van Grons-
veld. 

 
 
4.7 Trends 
 
Een vitale sector met groeipotenties 
Hotels richten zich binnen de horeca primair op het aanbieden van overnachtingsmoge-
lijkheden. Daarnaast bieden ze meestal maaltijden, dranken en vaak ook vergaderruim-
ten en flexibele werkplekken aan. Hotels zijn in het algemeen vooral afhankelijk van za-
kelijke bezoekers, toeristen zijn meestal in de minderheid. De hotelsector in Nederland 
herstelt zich anno 2015 opvallend sterk en snel na jaren van krimp. 
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Moderne hotels bieden meer dan een overnachtingsple k 
Hotels ontwikkelen zich steeds meer tot (zakelijke) ontmoetingsplek in brede zin, vaak 
met een prestigieus karakter. Ze hebben ook overdag een belangrijke functie. Steeds 
vaker worden vergader- of feestzalen aangeboden, een brasserie of restaurant, facilitei-
ten voor telewerken en hoogwaardige (wellness)voorzieningen. Ook extern presenteren 
hotels zich steeds opvallender, met een vaak markante architectuur. Door de toenemen-
de ketenvorming en internationalisering van de sector is de professionaliteit enorm toe-
genomen. Niet voor niets worden hotels vaak ingezet als beeldbepalend element (icoon) 
in gebiedsontwikkelingen. Voorbeelden zijn Hotel New York op de Rotterdamse Wilhel-
minapier en Villa Augustus in Dordrecht. Ze leveren daar een wezenlijke bijdrage aan de 
‘branding’ van het gebied.  
 
Het initiatief voor een kasteelhotel in Oost-Maarland past goed binnen deze trend. Het 
hotel kan sterk medebepalend voor de naamsbekendheid en ‘branding’ van de regio zui-
delijk van Maastricht, de Maasvallei en de gemeente Eijsden-Margraten. 
 
Schaalvergroting èn schaalverkleining 
De belangrijkste trend in de hotellerie is schaalvergroting, wat vooral in gang is gezet 
door grote (inter)nationale hotelketens. Het initiatief in Oost-Maarland sluit hier ook op 
aan. Het aantal kleinschalige pensions en familiehotels neemt geleidelijk af. De schaal-
vergroting roept echter ook weer een tegenreactie op. Er openen hotels die zich richten 
op een bepaald thema, zoals kunst, design, romantiek, een bepaalde ontwerpstijl of op 
specifieke doelgroepen (fietsers/wandelaars, rustzoekers, levensgenieters, etc.). Deze 
hotels (‘boetiekhotels’, ‘sfeerhotels’) zijn veelal kleinschalig. Zij proberen zich te onder-
scheiden van de grote, vaak nogal anonieme hotels door een onderscheidend (doch niet 
per definitie exclusief) product, vormgeving en een persoonlijke benadering van gasten. 
Een andere vorm van kleinschalige hotellerie bestaat uit kwaliteitsrestaurants die tevens 
hotelkamers of (luxe) appartementen aanbieden. Ook hier is het aantal kamers relatief 
beperkt.  
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Landelijk zijn er de afgelopen decennia nogal wat hotelkamers bijgekomen. Onderstaan-
de figuur14 maakt duidelijk dat het aantal overnachtingen (groene lijn) tegelijk eveneens 
aanmerkelijk toenam en een identieke trend vertoont als de ontwikkeling van het kamer-
aanbod (blauwe lijn). Met andere woorden: de markt absorbeert het groeiende aanbod 
goed en de gemiddelde kamerbezetting blijft ongeveer gelijk. In de hogere marktsegmen-
ten neemt de kamerbezetting landelijk zelfs nog iets toe, ten koste van de hotels met 1 of 
2 sterren. 

 
Upgrading 
Een andere ontwikkeling is de ‘upgrading’ van het hotelproduct. Het aantal hotels in de 
hogere segmenten groeit, terwijl de capaciteit in de ‘lagere’ marktsegmenten afneemt. De 
onderstaande figuur15 illustreert deze tendens. Vijfsterrenhotels zijn vooral in de Rand-
stad gevestigd. Ook bínnen de marktsegmenten is sprake van upgrading: een drie-
sterrenkamer biedt tegenwoordig meer faciliteiten, ruimte en comfort dan vroeger. Mede 
daardoor bestaat vanuit het zakenleven (vooral het middenmanagement en verkoopfunc-
ties), zeker in tijden van economische laagconjunctuur, ook een vraag naar middenklasse 
hotels, mits deze moderne kamers bieden met voldoende (doch niet per se luxe) facilitei-
ten. Ook het hotelplan voor het kasteelhotel in Oost-Maarland kenmerkt zich nadrukkelijk 
door upgrading. 

                                                      
14  Bron: Kenniscentrum Horeca 2015. 
15  Bron: Kenniscentrum Horeca 2015. 
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Toenemende concurrentie 
De kleinere, zelfstandige hotels ondervinden steeds meer concurrentie van internationale 
ketens en grote franchiseorganisaties. Zij beschikken over uitermate professionele mar-
ketingformules en reserveringssystemen. Reserveren via internet heeft een grote vlucht 
genomen; de klant ziet direct beschikbaarheid en prijs van de kamer voor een bepaalde 
periode en kan online boeken. Dit heeft tot gevolg dat de prijs-kwaliteitsverhouding 
steeds belangrijker wordt. Kleinere bedrijven doen in praktijk vaak weinig aan marketing, 
door onvoldoende financiële of organisatorische capaciteit. Daarom wordt hiervoor vaak 
samengewerkt met andere zelfstandige hotelbedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van mar-
ketingovereenkomsten. 
 
Elke formule vraagt eigen vestigingsmilieu 
Qua locatiekeuze bestaat er een duidelijk onderscheid tussen ‘zakelijke’ en ‘toeristische’ 
hotels. De eerste groep richt zich doorgaans op ‘stedelijke’ locaties die snel bereikbaar 
zijn per auto en (in mindere mate) per trein, representatief zijn en in het zicht liggen. 
Nieuwe ‘toeristische’ hotels, meestal kleiner van omvang, kiezen veelal voor monumenta-
le binnensteden of dorpen of juist een rustige, landschappelijk aantrekkelijke locatie in het 
buitengebied. Monumentale of anderszins markante gebouwen hebben de voorkeur, 
vanwege het onderscheidende karakter en de uitstraling. Het beoogde hotelconcept in 
Oost-Maarland kan zich, gegeven de locatie en de productformule (luxe, comfort, fullser-
vice), richten op zowel de zakelijke als de toeristische markt. 
 
De grootste hotelketens in Nederland zijn (naar aantal kamers): 

• Van der Valk 

• NH Hotels 

• Accor 

• Groupe du Louvre 

• Hampshire 
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• Best Western 

• Bastion 

• Intercontinental Hotels Group (HG) 

• Fletcher 

• Bilderberg 

 
Een goed toekomstperspectief  
Een goed hotel is een gastvrij, comfortabel en rustig toevluchtsoord, vooral voor mensen 
van buiten de regio. De verwachtingen voor de hotelsector voor de komende jaren zijn 
positief, mede door het sterk toenemende aantal buitenlandse overnachtingen in Neder-
land. Korte hotelvakanties (‘tussendoortjes’) winnen aan populariteit, maar ook het aantal 
zakelijke overnachtingen en bijeenkomsten zal nog verder stijgen. Voorwaarde is dat 
hotels ruime kamers aanbieden, met voldoende, goede faciliteiten (ruim sanitair, bureau, 
zitgelegenheid, Wifi, glasvezel, etc.) en aanvullende voorzieningen (lift, lounge, café-
restaurant, telewerkplekken, parkeergelegenheid, etc.). Bijzondere perspectieven be-
staan er, zoals vermeld, voor thematische en conceptgerichte hotels. Deze moeten dan 
wel kiezen voor een marktgericht thema, dat enerzijds uniek en onderscheidend is, maar 
tegelijkertijd ook niet te stigmatiserend qua doelgroepen. 
 
Nieuwe hotelconcepten groeien en bloeien 
Ondanks de ketenvorming in de hotelsector blijken zich ook kleine, onderscheidende 
formules te kunnen ontwikkelen, gericht op nichemarkten. Opvallend was het afgelopen 
decennium de opkomst van bijzondere, hoogwaardige hotelconcepten als Design Hotels, 
Art Hotels en Lounge Hotels. Vaak worden ze gefaciliteerd door grote ketens. Hotels zijn 
in dat opzicht trendsettend in de vrijetijdssector. Door combinaties met een restaurant of 
zaalverhuur blijkt ook op dit niveau vaak een succesvolle exploitatie mogelijk.  
 
Ook de toename van de budgetketens is opvallend, met nieuwe spelers als Ibis Budget 
en B&B Hotels. Bed & Breakfast accommodaties zijn voor Nederland een betrekkelijk 
nieuw fenomeen. Gasten kunnen er betaalbaar overnachten in een vaak sfeervol huis. 
Daarnaast is er de opvallende groei van Airbnb, waarbij particulieren hun woning direct 
verhuren via een online marktplaats en in Nederland circa 11.000 adressen. Steeds meer 
aanbieders richten zich niet alleen op toeristen, maar ook op de zakelijke markt. Ook 
Couchsurfing is een recente ontwikkeling, waarbij gratis kan worden overnacht bij ‘locals’. 
Dit fenomeen ontwikkelt zich vooral in de Randstad en dan met name in Amsterdam. 
 
Veel interactie met andere functies 
Hotels profiteren doorgaans sterk van de wervingskracht van andere publieksfuncties 
(restauratieve horeca, cultuur, retail) en vice versa. Met name in binnensteden, maar ook 
op trafficlocaties, kan deze interactie groot zijn. Daarnaast zijn hotels belangrijk voor het 
lokale en regionale zakelijk bedrijfsleven: als ontmoetings-, vergader- en conferentieruim-
te en als overnachtingsplek voor zakelijke bezoekers.  
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4.8 Trends in de horeca 
 
Er hebben zich de afgelopen jaren veel ontwikkelingen voorgedaan in de (restauratieve) 
horeca, zowel aan de vraag- als de aanbodzijde. 
 
Horeca verlevendigt gebieden 
Er zijn in Nederland ruim 42.000 horecazaken, waaronder ruim 17.000 drankverstrekkers, 
ruim 10.500 fastservice-zaken (snackbars, etc.), ruim 11.000 restaurants. In 2013 reali-
seerde de restauratieve horeca (dus excl. hotels) een omzet van 9,8 miljard euro (excl. 
btw). Wel staat de sector de afgelopen jaren economisch onder druk, door kritische con-
sumenten, de opkomst van alternatieve aankoopplaatsen (zondagopening supermark-
ten), stijgende kosten en nieuwe wet- en regelgeving. Met name zaken die zich niet goed 
weten te profileren of onderscheiden ondervinden negatieve effecten. Toch zijn er ook 
anno 2015 nog legio kansen voor de sector, mits zaken zich sterk en onderscheidend 
profileren. Opvallend is de recente opkomst van (soms grootschalige) buffetrestaurants 
en tapasformules. 
 
Vrijwel elke Nederlander bezoekt tegenwoordig wel eens een horecazaak, in welk ver-
band en met welk motief dan ook. In toenemende mate wordt het economisch en soci-
aal-maatschappelijk belang  van een sterke horecasector erkend, ook door overheden. 
Horeca richt zich steeds meer op vermaak en beleving  en moderne zaken zijn actief 
bezig met productontwikkeling, marketing en organisatie van activiteiten en arrangemen-
ten. Sterke horeca zet een gebied op de kaart, ook voor bovenlokale bezoekers.  
 

 
Dit heeft ook effecten op de ruimtelijke eisen en structuur van de sector. De belangrijkste 
zijn: 
• Multifunctionaliteit : horecabedrijven bieden een steeds bredere menukeuze, met 

per dagdeel verschillende doelgroepen. Ook worden vaker culturele en recreatieve 
activiteiten georganiseerd. 

• Hoofdfunctie vervaagt : traditioneel baseerden bestemmingsplannen zich primair op 
hoofdfuncties als verstrekken van alcoholvrije dranken dan wel bereide kleine etens-
waren. Mede door de toenemende multifunctionaliteit zien we steeds meer combina-
tievormen (lunchroom, konditorei, Bagels&Beans). 

• Schaalvergroting : zaken worden groter, vanwege de gewenste multifunctionaliteit 
en/of omzeteisen. 
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• Vervlechting horeca en detailhandel : In steeds meer winkels kun je iets eten of 
drinken. Vooral dagelijkse winkels ontplooien steeds meer horeca-activiteiten; beleg-
de broodjes, snacks, koffie/thee, verse sappen, etc. Andersom wenst de horeca ook 
producten die zij serveert te verkopen; olie, wijn, receptenboek, etc. Cross-selling 
heeft de toekomst. 

• Industrieel erfgoed: De robuuste, ongepolijste en ‘stoere’ uitstraling, beschikbare 
ruimte en parkeerruimte bieden bijzondere kansen voor horeca en aanverwante acti-
viteiten. Ook wel gekenschetst als ‘Nouveau Ruig’. 

• Opkomst specialistische koffieformules : opvallende ketenvorming, met ook op 
lokaal niveau veel initiatieven. Bekende spelers zijn Starbucks en Coffeecompany. 
Voor jongeren en ZZP-ers hebben deze zaken vaak een belangrijke ontmoetings-
functie.  
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5. CONCLUSIES EN LADDER VOOR DUURZAME VER-
STEDELIJKING 

5.9 Conclusies 
 
Haalbaarheid  
Er bestaan goede perspectieven voor de vestiging van een luxueus Kasteelhotel met een 
culinair restaurant en brasserie in het te herbouwen Kasteel Oost te Oost-Maarland. Door 
de bijzondere fysieke kenmerken (kasteel met landgoed), de ligging aan de Maas en de 
Eijsder Beemden, de thematiek, uitstraling en oriëntatie op het hogere marktsegment 
onderscheidt de ontwikkeling zich nadrukkelijk van de overige hotellerie in de gemeente. 
Het is bovendien een waardevolle aanvulling op het verblijfsrecreatieve aanbod in de 
regio, inclusief Maastricht (op slechts 5 km afstand). Deze stad beschikt over diverse 
hotels in het hogere marktsegment, maar deze zijn alle gelegen in een stedelijke omge-
ving. Kasteel Oost ligt daarentegen in een landelijke omgeving, op een unieke plek tus-
sen Maas en Heuvelland. De locatie is uitstekend bereikbaar per auto en biedt ruime 
eigen parkeergelegenheid.  
 
De gemeente Eijsden-Margraten, maar ook het overige Heuvelland en het aangrenzende 
deel van België, biedt momenteel overwegend kleinschalig en weinig onderscheidend 
hotelaanbod. Bovendien zijn veel hotels in de regio gedateerd qua vastgoedkwaliteit, 
inrichting en uitstraling. Daarmee voldoet het bestaande aanbod onvoldoende aan de 
actuele en toekomstige kwalitatieve consumentenvraag. 
 
Het Kasteelhotel valt goed te motiveren vanuit de toenemende vraag naar hoogwaardige 
hotelaccommodatie, de algemene schaalvergroting in de sector en het ontbreken van 
identieke formules in de directe omgeving. De bestaande hotels in de regio met een ver-
gelijkbare productformule en uitstraling liggen vrijwel alle op enige afstand van de planlo-
catie (minimaal 15 km). Bovendien zijn de meeste ‘kasteelhotels’ in de regio opvallend 
kleinschalig en is de bereikbaarheid, ook naar/vanaf de zakelijke bestemming Maastricht 
veelal aanmerkelijk minder dan bij het onderhavige initiatief. 
 
De ontwikkeling versterkt de toeristisch-recreatieve functie van de gemeente Eijsden-
Margraten aanzienlijk en past goed binnen de regionale beleidskaders en de ambities uit 
de gemeentelijke Toeristisch-recreatieve Gebiedsvisie 2015-2019. Bovendien biedt een 
zakenhotel van deze omvang veel werkgelegenheid, ook voor laagopgeleiden. Het ver-
sterkt de economische structuur van de gemeente en de regio. Waardevol cultureel erf-
goed wordt nieuw leven ingeblazen. 
 
Het aanbod van restaurants is in de gemeente nogal traditioneel en vooral gericht op de 
toeristische markt. Er zijn weinig moderne en onderscheidende formules. Slechts weinig 
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zaken richten zich op de zakelijke markt. Ook is de bereikbaarheid van deze restaurants 
per auto minder dan in Kasteel Oost. 
 
Kwalitatieve effecten 
De horecasector stond jarenlang economisch sterk onder druk, maar vertoont sinds 2014 
landelijk weer opvallend positieve cijfers. In algemene zin onderscheiden horecazaken 
zich echter nog steeds onvoldoende van elkaar. Het is ‘teveel van hetzelfde’, zeker in de 
gemeente Eijsden-Margraten. Voor onderscheidende horecaformules in het hogere 
marktsegment die creatief inspelen op de eigen gebiedskwaliteiten en consumenten-
trends bestaat zeker toekomstperspectief.  
 
 
5.10 Toepassing Ladder voor Duurzame Verstedelijkin g  
 
Er is bij het onderhavige plan sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er wordt 
immers een nieuwe voorziening toegevoegd, namelijk een hoogwaardig en goed geoutil-
leerd hotel-restaurant, ten dele in nieuw vastgoed. In deze paragraaf toetsen we het plan 
dan ook aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. In de toetsing leggen we het ac-
cent op de essentiële doelen en aspecten binnen de Ladder. Voor de nadere onderbou-
wing verwijzen we naar de voorgaande hoofdstukken. 
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Actuele regionale behoefte, haalbaarheid 
Er is in kwantitatieve èn kwalitatieve zin voldoende regionale behoefte en marktruimte 
voor nieuw hotelaanbod conform het beschreven marktsegment, locatieprofiel, omvang, 
faciliteiten en doelgroepen.  
 
Ten eerste speelt de ontwikkeling nauw in op de consumentenbehoefte. Het hotel richt 
zich primair op het midden-hoge marktsegment (midscale/upscale, indicatie 4 sterren), 
met zowel de zakelijke als de particuliere (toeristische) markt als doelgroepen. Dit seg-
ment is, in antwoord op de (landelijke en internationale) consumentenvraag, sterk in op-
komst. De combinatie van een ‘echt’ kasteel met landgoed op een landschappelijk fraaie 
locatie tussen Maas en Heuvelland geeft de ontwikkeling een zeer onderscheiden ka-
rakter, met meerwaarde voor het regionale hotelaanbod. Dit laatste zeker t.o.v. het 
hoogwaardige, meer ‘stedelijke’ aanbod in de stad Maastricht. Het regionale hotelaanbod 
elders in het Heuvelland en het aangrenzende deel van België is deels opvallend klein-
schalig en vaak gedateerd qua product, inrichting en uitstraling. Dit aanbod richt zich 
grotendeels op andere (toeristische) doelgroepen. 
 
Ook de beoogde restaurantformules (een culinair restaurant en een brasserie) spelen 
nadrukkelijk in op de regionale behoefte van consumenten. De gemeente Eijsden-
Margraten biedt vooral ‘traditionele’ restaurants, vooral gericht op de eigen bevolking en 
toeristen. Bovendien kent het hogere marktsegment een opvallende groei in de afgelopen 
jaren. Een goede bereikbaarheid per auto vanuit de economische kerngebieden (in dit 
geval Maastricht) is een belangrijke randvoorwaarde. 
 
Het hotel-restaurant speelt ook sterk in op de behoefte van de lokale, regionale en pro-
vinciale overheid, zoals omschreven in diverse beleidsdocumenten (zie hoofdstuk 4.1). 
Het heeft meerwaarde voor de economische, toeristische en ruimtelijke structuur van 
Zuid-Limburg. De ontwikkeling zal een impuls geven aan de beleidsmatig gewenste kwa-
liteitsversterking van de toeristische sector in de regio. Bovendien wordt in dit geval cultu-
reel erfgoed gerevitaliseerd met een passende invulling en wordt tevens de landschappe-
lijke en recreatieve structuur ter plekke versterkt. De gehele regio kan daarvan profiteren. 
 
De behoefte vanuit het bedrijfsleven uit zich in de concrete belangstelling van een hotel-
exploitant voor vestiging op de planlocatie. 
 
Behoefte op een andere locatie te voorzien? 
Het hotelconcept is onlosmakelijk verbonden met de historische locatie en geschiedenis 
van Kasteel Oost. Het voormalige kasteel, de boerderij en de carréhoeve worden samen 
met het bijbehorende landgoed herontwikkeld met een vitale, eigentijdse functie. 
 
Er is in de regio geen alternatief (leegstaand) monumentaal kasteel, cultureel erfgoed of 
anderszins vergelijkbare locatie beschikbaar met de uitstraling en het bereikbaarheids-
profiel, zoals die voor het beoogde hotelconcept noodzakelijk is.  
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Effecten  
De effecten van de ontwikkeling zijn positief en richten zich vooral op de regionale eco-
nomische structuur in algemene zin en de toeristische- en horecastructuur in het bijzon-
der. De economische en toeristische structuur van de regio wordt door het initiatief ver-
sterkt (zie regionale behoefte). Bovendien voorziet de ontwikkeling in relatief veel (laag-
geschoolde) werkgelegenheid. 
 
Binnen de horecastructuur valt extra leegstand door dit specifieke initiatief niet te ver-
wachten. Indirect zijn wel effecten mogelijk op het deels kleinschalige en gedateerde 
hotelaanbod in met name het Heuvelland, vooral bij zaken die niet tijdig hebben inge-
speeld op de veranderde marktomstandigheden. In diverse onderzoeken is evenwel 
reeds vastgesteld dat het toekomstperspectief van dit hoteltype overwegend sowieso 
negatief is. Gezien de aard van het betreffende vastgoed (kleinschalig, landschappelijk 
soms fraai gelegen) is een transformatie tot andere functies hier vaak goed mogelijk. 
Kansrijke alternatieve functies zijn bijvoorbeeld wonen, cultuur, leisure, etc. Sluiting zal 
niet of nauwelijks (ruimtelijke) effecten genereren op de omgeving dan wel het woon-, 
leef- en ondernemersklimaat ter plekke. Bij transformatie zullen deze effecten per saldo 
vaak zelfs positief uitvallen. 
 
Locatie multimodaal ontsloten (trede 3) 
Omdat het hier een locatie betreft buiten bestaand stedelijk gebied is ook de derde trede 
van de Ladder relevant. De locatie wordt goed ontsloten voor auto’s, fietsers en voetgan-
gers. Ook wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Ook 
met het openbaar vervoer zijn het hotel en de restaurants goed bereikbaar; er is een 
bushalte ‘voor de deur’. 
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Regionale uitwerking POL Zuid-Limburg 
themagroep vrijetijdseconomie (VTE) 

 

Ambtelijk advies d.d. 14 juli 2016 

 

Initiatief kasteel Oost, gemeente Eijsden-Margraten 

Het realiseren van een kasteelhotel in kasteel-Oost te Eijsden. 

Besproken op 4 juli 2016 

 

Dit advies is opgesteld vanuit het perspectief van een goed functionerende recreatief-toeristische 

sector en de daarbij behorende randvoorwaarden.  

Dit advies heeft géén betrekking op de ruimtelijke afweging c.q. de landschappelijke 

aanvaardbaarheid van het initiatief. 

 

Constateringen en overwegingen van de themagroep: 

- Het initiatief betreft het realiseren van max. 100 luxe hotelkamers  in het te restaureren kasteel, de 

uit te breiden kasteelboerderij en een her op te richten carréboerderij. Daarnaast zijn een ‘culinair’ 

restaurant en een brasserie voorzien. 

- Nagestreefd kwaliteitsniveau is ‘vijfsterren-beleving op vier-sterrenniveau’. 

- Door het realiseren van het initiatief wordt bijgedragen aan de instandhouding van een 

rijksmonument, hetgeen belangrijk is voor het landschap als basiskapitaal voor een aantrekkelijk 

toeristisch-recreatief gebied. 

- Het initiatief richt zich op de zakelijke markt en congresmarkt (weekdagen) en particuliere markt 

(weekenden). Doelgroep zijn de gasten die net buiten de stad Maastricht in een landelijke 

omgeving luxe willen verblijven.  

- De themagroep is van mening dat de locatie goed bereikbaar is door de beoogde doelgroepen.  

- De onderbouwing van de marktruimte (zowel kwantitatief als kwalitatief) vindt zijn basis in de 

recente evaluatie van het hotelbeleid voor Maastricht. Er van uitgaande dat een aantal al lang 

bestaande harde plannen niet meer gerealiseerd gaan worden, is er ruimte in de markt voor dit 

luxe-segment.  

- Alles overziend staat de themagroep vrijetijdseconomie vanuit haar perspectief positief tegenover 

dit initiatief. 
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Advies : Landschappelijke verantwoording 
Kasteel- Oost te Eijsden 

  

Datum : 4 augustus 2017 
Opdrachtgever : dhr. M. Maes 
Projectnummer : 211x07841 
Opgesteld door : R. Tak 
i.a.a. : P. Maessen 
             
 
 
1. Inleiding 
 
Aanleiding en initiatief 
Dhr. Maes (hierna initiatiefnemer) is voornemens om de locatie Kasteellaan 1 te Eijsden te herontwik-
kelen. Op het perceel is het Rijksmonument Kasteel Oost met bijbehorende boerderijwoning gelegen. 
De beoogde ontwikkeling is gericht op de realisatie van een hotellocatie van ca. 100 kamers, een res-
taurant met brasserie en de benodigde parkeervoorzieningen. Ten behoeve van deze ontwikkeling zal 
de inrichting van het gehele perceel worden getransformeerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken 
is een herziening van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk.  
 
Een voorwaarde voor het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure is onder andere het aantonen 
van de landschappelijke inpasbaarheid van het initiatief. Elke ontwikkeling in het buitengebied dient 
namelijk bij te dragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van 
het betrokken gebied en de naaste omgeving. De landschappelijke inpassing richt zich op de uitstraling 
en de verankering van de ontwikkeling naar de omgeving toe en tevens op de interne ordening en in-
richting van het perceel. Aspecten zoals oriëntatie, ligging en toe te passen groenelementen worden 
hierin meegenomen.  
Daarnaast dient het initiatief te voldoen aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (GKM), welke naast een 
landschappelijke inpassing ook een kwaliteitsbijdrage vraagt voor dit soort initiatieven. Onderhavig 
advies geeft inzicht in welke inrichtingsmaatregelen er genomen moeten worden opdat de beoogde 
ontwikkeling kan worden gerealiseerd.  
 
Proces 
Het initiatief is op hoofdlijnen, in de vorm van een Memo van uitgangspunten (4 december 2015), aan 
de gemeente Eijsden- Margraten, de provincie Limburg en Rijkswaterstaat gepresenteerd. Met een 
positieve grondhouding van de betrokken partijen is het ontwikkelingsvoorstel vervolgens verder uit-
werkt en voorgelegd aan de Kwaliteitscommissie van de gemeente Eijsden-Margraten op 27 septem-
ber 2016.  
Naar aanleiding van die bijeenkomst en het resulterende advies is een aanvullende analyse en toe-
komstvisie opgesteld1, welke enerzijds dieper ingaat op de historische transformaties van het kasteel 
en het omliggende landschap en anderzijds op de positionering en vormgeving van de nieuwbouw. 
Deze analyse heeft tot nieuwe inzichten geleid op het gebied van de invulling van het stedenbouwkun-
dige programma (hotelkamers + aanvullende functies) en de meer landschappelijke inrichting van de 
buitenruimte. Het plan is nog tweemaal in behandeling geweest bij Kwaliteitscommissie, met een posi-

                                                      
1 Analyse Landgoed Kasteel Oost, SatijnPlus en BRO 13 januari 2017. 
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tief advies als gevolg voor de positionering van het programma en de vormgeving aan nieuwe kwalitei-
ten. Aandachtspunten vanuit de commissie voor de inrichting van de buitenruimte zijn in dit advies 
meegenomen als kaders voor de inpassing2 en ter definitieve goedkeuring van het initiatief.   
 
Kaders vanuit beleid 
Om aan de voorwaarden voor inpassing en kwaliteitsverbetering te voldoen in het kader van het GKM  
hebben de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden betrekking tot het initiatief: 
 
1. Uitgangspunten LOP Eijsden- Margraten 

Het inpassingsplan dient gebaseerd te zijn op de uitgangspunten van het LOP Eijsden – Margraten 
2013. De volgende uitgangspunten hebben betrekking op het plangebied en zullen in het voorstel 
voor de inrichting van de buitenruimte worden verwerkt: 
• Renoveren landgoed kasteel Oost:  

- terrein gedeeltelijk openstellen voor publiek; 
- zichtbaarheid vergroten; 
- kwalitatief groen versterken; 
- fysieke verbinding maken met voorzieningen in de omgeving; 

• Behouden en stimuleren fruitteelt: herstel en aanleg van hagen en aanwezige gaard; 
• Versterken recreatieve routestructuur: recreatieve meerwaarde realiseren door aan-

leg/aansluiting op aanwezige routestructuur. 
 
2. Regeling kwaliteitsverbetering van het landschap 

In module 3 van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Eijsden - Margraten 2013 staat expliciet om-
schreven dat bij de ontwikkeling van niet gebiedseigen recreatie in het buitengebied er niet alleen 
een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing plaats te vinden, maar ook een kwaliteitsbij-
drage dient te worden geleverd. De normering voor de kwaliteitsbijdrage is opgenomen in bijlage 3 
van het GKM en bestaat uit € 25,- per m² toe te voegen bruto vloeroppervlak (b.v.o.).  

 
3. Spuitcirkel 

Aan de overzijde van de Kasteellaan ligt een hoogstamboomgaard. De bestemmingsgrens van het 
kasteel ligt binnen een zone van 45 meter zone3 van de agrarische bestemming die het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen mogelijk maakt. Om een goed verblijfklimaat te kunnen garanderen gaat 
de inpassing voor het terrein dat binnen deze spuitzone is gelegen uit van: 
• Het uitsluiten van het gebruik van het kasteelterrein als verblijfsgebied binnen de spuitzone van 

45 meter en; 
• geen te openen ramen in verblijfsruimtes (hotelkamers) aan de zijde van de boomgaard toe te 

passen. 
 

4. Riooloverstortleiding 
In het plangebied is een riooloverstortleiding aanwezig op het oostelijk gedeelte van het perceel. 
De gemeente Eijsden-Margraten heeft aangegeven dat deze behouden dient te blijven en bereik-
baar dient te zijn ten behoeve van onderhoud. Er is met de situering van de nieuwbouw rekening 
gehouden met de ligging: er wordt niet gebouwd, enkel verhard ter plaatse van de leiding.  
 

                                                      
2 Concept advies Kwaliteitscommissie gemeente Eijsden - Kasteel-Oost, 18 januari 2017. 
3 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft meerdere malen overwogen dat het in het algemeen niet onrede-
lijk om als vuistregel te hanteren dat een afstand van 50 m wordt aangehouden tussen gevoelige functies en agrarische bedrij-
vigheid in de fruitsector waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Vermindering van de afstand van 50 m kan aan-
vaardbaar zijn vanwege de bijzondere omstandigheden van het geval en na afweging van alle betrokken belangen. 
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5. Dassenburcht 
Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat aan de westzijde van het perceel een bewoonde dassen-
burcht met een aantal dassenpijpen(openingen) aanwezig is. Met de inrichting van het perceel 
dient hiermee rekening gehouden te worden. Het talud waaraan de openingen gelegen zijn zal niet 
worden geroerd en binnen een straal van 20 meter worden werkzaamheden zo veel mogelijk ver-
meden. Is dat niet mogelijk, dan moeten de werkzaamheden plaatsvinden in de periode dat de 
burcht niet in gebruik is als voortplantingsplaats, dus in de periode juli tot en met november. 
 

 
2. Advies 
 
Inleiding 
De inpassing en vormgeving van het perceel aan de Kasteellaan is gebaseerd op de ontwikkelingsge-
schiedenis van het kasteel in zijn omgeving, waar met deze ontwikkeling een nieuw hoofdstuk aan 
wordt toegevoegd. Om te komen tot een gedegen en gefundeerd ontwerp is er een analyse uitgevoerd 
(zie separate bijlage)4 naar de verschillende tijdsperioden van het kasteel waarin ingrijpende ruimtelijke 
transformaties hebben plaatsgevonden. Zowel op het niveau van landschap als op perceelniveau zijn 
verschillende kernkwaliteiten benoemd, afgezet tegen de huidige situatie. Op deze manier biedt de 
analyse een inspiratiebron voor het ontwerp en zijn verloren en bestaande kernkwaliteiten inzichtelijk 
gemaakt. Huidige aanwezige landschappelijke aanknopingspunten zijn onder andere het uitloopgebied 
van de Maas, het wandelgebied van Limburgs Landschap(Kasteelpark), aangrenzende boomgaarden 
en de aanwezige deels gedempte gracht.  
 
In samenhang met het toekomstige programma voor de hotellocatie (nieuwbouw + parkeren) is er door 
BRO in samenwerking met SatijnPlus een ruimtelijk concept opgesteld voor de herontwikkeling van 
Kasteel Oost5. Het bestaat uit een verdeling van het plangebied in vier kwadranten, met elk eigen ka-
rakteristieke contextuele kwaliteiten in verbinding met het aangrenzend landschap. Middels dit ruimte-
lijk concept is, met inspiratie uit het verleden, het nieuwe programma vormgegeven en de synergie met 
de natuurrijke omgeving hersteld. De positionering van de nieuwbouw(aangeduid met “A” in de inrich-
tingsschets) respecteert het rijksmonumentale Kasteel met boerderijwoning en ligt buiten de spuitcirkel  
(C) en riooloverstortleiding (D). Landschappelijke, cultuurhistorische en monumentale kernkwaliteiten 
van Landgoed Kasteel Oost worden weer zichtbaar en beleefbaar gemaakt en nieuwe kwaliteiten toe-
gevoegd.  
 
Het advies voor de landschappelijke inrichting richt zich op de uitwerking van het ruimtelijk concept 
door het voorstellen van concrete inrichtingselementen, welke op basis van de gestelde kaders en 
kennis van het landschap en de betreffende locatie zijn vormgegeven. Onderstaande schets illustreert 
de voorgestelde maatregelen, gevolgd door een argumentatie.  
 
A. positie nieuwbouw conform bouwgrenzen SatijnPlus 02-08-2017; 
B. gewenste plekken door aansluiting op aangrenzend Kasteelpark; 
C. 45m. grens spuitzone zuidelijk gelegen perceel; 
D. ligging riooloverstortleiding + vrijwaringsgebied. 
 
Concreet zijn de volgende ingrepen voorgesteld: 
1. Camoufleren van de parkeervoorziening met fruitbomen en lage hagen; 

                                                      
4 Ontwikkelingsgeschiedenis Kasteel Oost te Eijsden, BRO 13 januari 2017. 
5 Analyse Landgoed Kasteel Oost, SatijnPlus en BRO 13 januari 2017. 
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2. Herprofilering gracht; 
3. Inkleden gracht met lage haag, heesters en onderbegroeiing; 
4. Aanleg verlaagde bloemenweide; 
5. Aanleg parkachtig landschap en routestructuur. 
  

 
 
Inrichtingsvoorstel (zie bijlage 2 voor schets op schaal) 

 
Argumentatie 
 
1. Camoufleren van de parkeervoorziening met fruitbomen en lage hagen 
Op basis van een onderzoek naar de parkeerbehoefte6 is er in 84 parkeerplaatsen voorzien aan de 
noordoostzijde van het perceel. Het parkeren wordt in lijn met de (voormalige) orthogonale interne 
structuur gesitueerd. Via de entreeweg wordt de bezoeker naar het cluster van nieuwbouw geleid ach-
ter de boerderijwoning. De parkeervoorziening zal direct naast de nieuwe bebouwing gesitueerd wor-
den. Hierbij is rekening gehouden met de rooilijn van de kasteelboerderij: de auto’s worden achter de 
rooilijn van het monumentale pand gepositioneerd. De parkeerplaatsen worden uitgevoerd in halfver-
harding/grastegels of iets vergelijkbaars. 
De parkeerplaatsen worden ingepast binnen een raster van fruitbomen en omzoomd met lage hagen 
van gewone beuk, refererend aan de boomgaarden die in het verleden het kasteel altijd hebben om-
ringd. Op deze manier geeft de maatregel invulling aan de voorgestelde ontwikkeling “behouden en 
stimuleren fruitteelt” uit het LOP ‘Buitengewoon Eijsden’.  
 
 
2. Herprofilering gracht 
Een belangrijk element in de formatie van het kasteel is de relatie met de gracht. De huidige gracht is 
verwaarloosd, overgroeid, heeft geen herkenbaar talud en functioneert niet meer als waterberging. Met 
de herontwikkeling wordt de gracht weer functioneel en beleefbaar gemaakt. De gracht krijgt zijn ruim-

                                                      
6 Parkeren en verkeersgeneratie Kasteel Oost Eijsden concept, 26 januari 2016. 
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telijke contour weer terug naar de verschijningsvorm van 1928, wat het cultuurhistorisch relict als ele-
ment versterkt. Met de herprofilering van de gracht is rekening gehouden met de openingen van de 
aanwezige dassenburcht. Aan de westzijde van de gracht zal het talud ongewijzigd blijven. 
Voor de herprofilering wordt aanwezige beplanting verwijderd, de taluds hersteld en de gracht 
(her)gebruikt als tijdelijk waterinfiltratiegebied. De aanwezige betonnen vijverbak zal ook worden ge-
ruimd. Mede dankzij de herstelwerkzaamheden van de gracht wordt de oorspronkelijke formatie van 
het kasteel aan het water weer beleefbaar vanuit het perceel en de toegangsweg (de Kasteellaan). De 
gracht zal ten opzichte van de huidige situatie 0,5m. worden uitgediept. De omvang, ca. 2.300m³ zal 
nagenoeg gelijk blijven. De taluds worden uitgevoerd met een helling van 1:2.  
 

 
Principe dwarsprofiel A- A’  

 
3. Inkleden gracht met lage haag, heesters en onderbegroeiing 
Om de gracht ruimtelijk te benadrukken en de overgang naar de openbare weg vorm te geven wordt er  
langs de zuidwestzijde een nieuwe beplantingstrook aangeplant en ingericht. Direct langs de zijde van 
de Kasteellaan vormt een lage haag van gewone beuk (ca. 1,5m. hoog) een fysieke grens. De haag 
vormt samen met de huidige haag aan de zuidoostzijde een eenduidig beeld.  
Tussen de haag en de gracht worden heesters aangeplant (o.a. rododendrons) die voor een meer be-
sloten, halfopen en wintergroen beeld zorgen. Tussen de heesters door blijft het kasteel zichtbaar van-
af de weg.  
 
4. Aanleg verlaagde bloemenweide 
Aan de voorzijde van het kasteel wordt ingezet op het versterken van de relatie met de omgeving. Het 
vergroten van de zichtbaarheid en daarmee de herkenbaarheid van de plek wordt bereikt door het 
weghalen van de hoge bomenrijen van naaldbomen langs de inrit  waardoor er zicht ontstaat op het 
kasteel. De aanwezige kastanje komt door de nieuwe inrichting beter tot zijn recht.  
Door het holleggen van dit gedeelte wordt de visuele ruimte voor het kasteel vergroot. Dit maakt het 
landgoed beleefbaar en tastbaar vanuit de bewoonde omgeving maar ook vanuit het aangrenzende 
fietspad (onderdeel van de Mergelland fietsroute) en voetpad. 
De laagte wordt ingericht als bloemenweide met gestrooide fruitbomen. Fruitbomen welke in de huidige 
situatie in goede conditie verkeren blijven behouden en zorgen voor een koppeling tussen de fruitbo-
men tussen de parkeerplaatsen en de hoogstamgaard ten zuiden van het plangebied. Daarnaast kan 
de laagte fungeren als tijdelijk overloopgebied voor de berging van hemelwater.  
 
 
 
 
5. Aanleg parkachtig landschap en routestructuur 
Een (fysieke) aansluiting op het achterliggende Kasteelpark brengt het parklandschap naar ‘binnen’  tot 
aan de voet van het kasteel. Door het toevoegen van extra paden kan het gebied opengesteld worden 
voor wandelaars, waarmee een belangrijke meerwaarde wordt behaald in het kader van het LOP.  
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De zichtbaarheid van de kasteeltoren vanaf het achterland en de aanleg van struinpaden doen recht 
aan de nieuwe ontwikkeling en herintroduceren een noordelijke toegang. De paden worden uitgevoerd 
in halfverharding. Door de randen strategisch vrij te maken van hoge beplanting ontstaan doorzichten 
naar het kasteel. De aanwezige hekwerken worden vervangen door een meer natuurlijke afrastering 
van kastanjehout.  
De inrichting van het parkachtige landschap bestaat uit een centrale ruimte waarin vleksgewijs stinzen-
beplantingen zal worden aangeplant. Deze worden tonrond gelegd, waaromheen de struinpaden slin-
geren. De aanwezige beeldbepalende esdoorn van ca. 120 jaar oud krijgt hierdoor een belangrijke 
positie. Door de plaatsing van enkele zware solitaire bomen ontstaat er een parkachtig geheel in lijn 
met het achterliggende Kasteelpark.  
 
Kwaliteitsverbetering 
Naast het (basis)inpassingsplan is er sprake van het leveren van een (financiële) kwaliteitsbijdrage 
en/of kwaliteitsverbetering. De mate van kwaliteitsverbetering hangt af van de module waarin de ont-
wikkeling is toebedeeld in het GKM.  De ontwikkeling van Kasteel Oost valt in de GKM- module 3 ‘niet 
gebiedseigen recreatie en toerisme’. De normering voor deze module is een kwaliteitsbijdrage van 
€ 25,- per m² bruto vloeroppervlakte (b.v.o.).  
Er zal met de voorgestelde ontwikkeling per saldo voor 4.922 m² aan b.v.o. worden toegevoegd (zie 
bijlage 4). De (financiële) kwaliteitsbijdrage als gevolg van de ontwikkeling zal hiermee ca. (4.922 * 
25=) € 123.050,- bedragen. De kwaliteitsbijdrage zal door initiatiefnemer afgedragen worden aan het 
gemeentelijk fonds. 
 
 
3. Realisatie 
 
Beplantingsplan 
De aanwezige beplantingen zijn door middel van een bomeninventarisatie geïnventariseerd en ge-
waardeerd7. Uit de inventarisatie blijkt dat er drie monumentale en een waardevolle boom aanwezig 
zijn op het perceel. Daarnaast beschikt het plangebied over drie zeer oude bomen (respectievelijk twee 
van 120 en een van 150 jaar oud) welke beeldbepalend zijn.  
Ook zijn er enkele bomen welke voor de ontwikkeling moeten wijken. Enkele zullen in het kader van de 
boomveiligheid geveld moeten worden. Voor het herstel van de gracht is het noodzakelijk de beplanting 
ter plaatse weg te halen. De enkele fruitbomen welke aangetast zijn door gomziekte worden verwijdert.  
 
In het beplantingsplan zijn deze bomen/beplantingen aangegeven en worden de voorgestelde nieuw 
toe te voegen beplantingen toegelicht. De soortensamenstelling voor de toe te voegen beplanting is 
toegespitst op inheemse soorten die passen in het karakter van het gebied, te weten oude rivierklei-
gronden, aangeduid als een ooivaaggrond. De bodem bestaat uit zware zavel en klei met grof zand en 
grind in de ondergrond (aanduiding gKRd7 op de bodemkaart) en is kalkarm. De grondwaterstand is 
laag, met een GHG van 90-150 en GLG 250-400.  
 
Deels zijn in het kader van het beplantingsplan werkzaamheden gepland nabij de bestaande dassen-
burcht. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden zullen maatregelen genomen worden om de das-
sen niet te verstoren, zoals het uitvoeren van de werkzaamheden buiten de kwetsbare periode en zul-
len de werkzaamheden zo kort mogelijk duren en uitgevoerd worden met zo min mogelijk licht, geluid 
en trillingen. Zie voor het gehele protocol de ruimtelijke onderbouwing. 
 
                                                      
7  Kasteel Oost, Oost-Maarland Visuele boomveiligheid controle, Pius Flores 2017. 
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Beplantingen (zie bijlage 3 voor schets op schaal) 

 
In onderstaande tabel zijn de verschillende vakken, maatvoering, voorgesteld sortiment, plantverband 
en het aantal aan te schaffen stuks opgenomen voor de toe te voegen beplantingselementen.  
 

Plantvak Omvang/stuks Voorgesteld sortiment Verband 

(A)  
fruitbomen  
 
 
 
knip/scheerheg 
 
 

 
14 stuks 
 
 
 
832m²/ 
7.488stuks 

 
Prunus serrulata (sierkers) 
Plantmaat aanplant: 20-25,  
Eindhoogte: 6m 
 
Carpinus betulus (haagbeuk) 
Plantmaat aanplant: 80-100,  
Eindhoogte: 1- 1,2m 

 
grid, tussenaf-
stand 12- 14m. 
 
 
Dubbele rij in 
driehoeksver-
band, ca. 8 a 9 
stuks per m¹. 
 

(B) bloemenweide Ca. 4.500m² Mengsel kamgrasweide 
o.a. Margriet, Goudhaver en Knoop-
kruid 
 

strooien 

(C) 
Heesters met 
onderbeplanting 
 
 
 
 
 

 
1.500m² 
525m²/230 stuks 
 
 
 
 
 

 

Heesters 
70% Rhododendron 
o.a. keuze uit: 
'Cunningham White' (wit bloeiend)  
'Roseum Elegans' (roze bloeiend)  
'Grandiflorum' (bekendste soort) 
Plantmaat aanplant: 100-125,  

 
 
In groepjes van 
5-10 stuks per 
soort. Tussenaf-
stand 1,5m. (1 
st per 2,25 m²) 
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Onderbeplanting 
 

 
 
 
225m²/100 stuks 
 
 
 
 
 
760m²/ 
Totaal 5.320 stuks 
 
 

Eindhoogte: 1,5 -2m 
 

30% Clethra alnifolia (Schijnels) 

Plantmaat aanplant: 60-80,  
Eindhoogte: 2m 

 

 

Bodembedekkers 

Pachysandra  

 

Vaste planten 

Plantvakken in bodembedekkers met 

o.a. 30% Geranium, 10% Leliegras, 

10% IJzerhard, 10% Herfstanemoon, 

30% Aster, 10% Zonnehoed 

 
 
 
In groepjes van 
5-10 stuks per 
soort. Tussenaf-
stand 1,5m. (1 
st per 2,25 m²) 
 
Tussenafstand 
30-40cm. (ca. 7 
st per m²) 
 
Tussenafstand 
30-40cm. (ca. 7 
st per m²) 

(D) parkachtig 
landschap 
 

Ca. 839m²  
 
 
 
 
3 stuks 

Stinzenbeplanting 
o.a. Allium, Crocus, Muscari, Narcis, 
Sleutelbloem, Gevlekte Aronskelk, 
Gele Anemoon, Adderwortel 
 
Landschapsbomen 
o.a. keuze uit: 
Fagus sylvatica 'Atropunicea' (Rode 
Beuk) 
Castanea Sativa (Tamme kastanje) 
Tilia europaea 'Pallida' (Koningslinde) 
Plantmaat aanplant: 35-40,  
Eindhoogte: 25-30m 

- 
  
 
 
 
Plantafstand 
>12m. 
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Kasteel Oost BVO

Bestaand Nieuw Hotel Restaurant Brasserie Overige bedrijfswoning

kelder 360,5 m² 165 m² 0 m² 360,5 m² 0 m² 165 m² 0 m²

Begane grond 365 m² 310 m² (serre + verlenging) 55 m² 620 m² 0 m² m² m²

Eerste verdieping 288,5 m² 125 m² (verlenging + ter plaatse van huidige terras) 413,5 m² 0 m² 0 m² m² m²

Tweede verdieping 205 m² 215 m² (verlenging + huidig terras) 430 m² 0 m² 0 m² m² 12,5 m²

Derde verdieping 160 m² 142,5 m² 0 m² 0 m² m² 160 m²

1219 m² BVO 975 m² BVO exclusief BVO bestaand 1041 m² BVO 980,5 m² BVO 0 m² BVO 165 m² BVO 172,5 m² BVO

Boerderijwoning BVO

Bestaand Nieuw Hotel Restaurant Brasserie terras

Begane grond 380,5 m² 1500 m² ( - binnenhof) 1500 m² 0 m² 380,5 m² 250 m²

Eerste verdieping 300 m² 1357 m² ( + toevoeging vloer - vide) 1657 m² 0 m² 0 m² 0 m²

Tweede verdieping 1357 m² ( + toevoeging vloer - vide) 1357 m² 0 m² 0 m² 0 m²

680,5 m² BVO 4214 m² BVO exclusief BVO bestaand

4514 m² BVO 0 m² BVO 380,5 m² BVO 250 m² BVO

KWALITEITSBIJDRAGE PER M² BVO: € 25,00

Totale oppervlakte bvo nieuw: 5189,00 m²

Te slopen oppervlakte bvo: 267,00 m²

Toename oppervlakte bvo: 4922,00 m²

TOTALE KWALITEITSBIJDRAGE: € 123.050,00

GEMEENTELIJK KWALITEITSMENU GEMEENTE EIJSDEN-MARGRATEN

BEREKENING KWALITEITSBIJDRAGE BESTEMMINGSPLAN 'KASTEEL-OOST' OP BASIS VAN MODULE 3 'NIET GEBIEDSEIGEN RECREATIE EN TOERISME' 

BRUTO VLOEROPPERVLAKTES KASTEEL-OOST OP BASIS VAN STRUCTUURPLAN INITIATIEFNEMER PER JULI 2017
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO, de heer Maessen, is op 17 januari jl. een visuele boomveiligheid 
controle uitgevoerd bij 62 bomen in de parktuin van Kasteel Oost aan de Kasteellaan 1 
6245 SB te Oost-Maarland (gemeente Eijsden). Kasteel Oost vindt zijn oorsprong in de 
lle  eeuw en is sindsdien diverse malen uitgebreid en verbouwd. De laatste grote 
verbouwing heeft plaatsgevonden in 1958 waarbij het kasteel zeer ingrijpend is 
verbouwd. Gedurende de eeuwen heeft het kasteel een gracht gehad welke diverse 
malen is gewijzigd. Ook de tuin van het kasteel heeft gedurende de tijd diverse 
functies gehad. 

De huidige eigenaar wil de oude kasteeltuin weer in zijn oorspronkelijke staat 
herstellen. Hiervoor is het gehele terrein inclusief de bomen in 2014 door een 
landmeetkundig bureau ingemeten. Op deze innneting zijn 116 individuele bomen 
opgenomen. Hierbij is geen rekening gehouden met de bomen rond de nog resterende 
gracht aan de zuid- en westzijde van het kasteel. Dit deel is gedurende de tijd 
verwilderd tot bos. Van de oorspronkelijke 116 ingemeten bomen zijn 62 bomen 
onderworpen aan een visuele boomveiligheid controle. De overige bomen zijn 
verwijderd. Dit waren in hoofdzaak fruitbomen. 

De twee tamme kastanjebomen (Castanea sativa) met boomnummer 30 en 31 hebben 
een leeftijd van circa 120 jaar en zijn als monumentale boom opgenomen in de lijst 
met beschermde bomen van de Gemeente Eijsden-Margraten. Ook de zomereik met 
boomnummer 32 heeft een leeftijd van circa 120 jaar. De twee gewone esdoorns 
(Acer pseudoplatanus) en (Acer pseudoplatanus leopoldii') met het boomnummer 42 
en 45 hebben een leeftijd van circa 120 jaar. De waarschijnlijk oudste boom in de 
tuin, met een leeftijd van circa 150 jaar, is een gewone paardenkastanje (Aesculus 
hippocastanum) met boomnummer 46 aan de westzijde van het kasteel. Deze boom is 
opgenomen in de lijst met monumentale bomen van de Bomenstichting. De zilverlinde 

tomentosa 'Brabant') met boomnummer 48 is als waardevolle boom opgenomen 
in de lijst met beschermde bomen van de Gemeente Eijsden-Margraten. Het 
merendeel van de opgenomen bomen zijn in de laatste 40 jaar aangeplant. In de 
bijlage "Situatiefoto's" zijn foto's van de oude bomen weergegeven. 

De bomen 48 tot en met 61 staan in de berm langs de Kasteellaan en zijn Gemeente 
eigendom (kadastraal EDNOOA 01997G0000). Ook de zomereik met nummer 32 staat 
op Gemeente eigendom (kadastraal EDNOOA 02044G0000) (bron: Kadaster). 

De positie van de onderzochte bomen is in de bijlage "Plattegrond kasteel Oost" 
weergegeven. De kwaliteit, stabiliteit en levensverwachting van de bomen is bepaald. 
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2  Conclusie 

De kwaliteit, stabiliteit en levensverwachting van de meeste bomen is goed. 

Bij 3 bomen zijn ernstige afwijkingen in de boomfysiologie geconstateerd waardoor de 
gevaarzetting sterk is verhoogd of de levensverwachting ernstig is verminderd. Deze 
bomen zijn opgenomen om te vellen. In tabel 1 zijn deze bomen opgenomen. 

Boom 
nummer 

Boomsoort Afwijking 

26 Zoete kers Gescheurde takken, aantasting gomziekte 

45 Gewone esdoorn 
(var. ‘Leopoldin 

Dood 

47 Gewone esdoorn De boom staat tegen de grachtmuur en beschadigd deze 
door diktegroei van de stamvoet en wortels 

Tabel 1; bomen aangemerkt voor te vellen. 

Bij 5 bomen zijn afwijkingen in de boomfysiologie geconstateerd waardoor de 
gevaarzetting mogelijk is verhoogd en de levensverwachting mogelijk ernstig is 
verminderd. Bij deze bomen dient de kwaliteit ,stabiliteit en levensverwachting door 
middel van een nader technisch onderzoek bepaald te worden. In tabel 2 zijn deze 
bomen opgenomen. 

Boom 
nummer 

Boomsoort Afwijking 

32 Zomereik Spechtgat(en) in de kroon (gemeente Eijsden) 

42 Gewone esdoorn Spechtgat(en), radiale scheuren/ribvorming 

49 Grauwe abeel Spechtgaten op 3 meter (gemeente Eijsden) 

50 Grauwe abeel Scheefstand/omzakken (gemeente Eijsden) 

54 Grauwe abeel Scheefstand/omzakken (gemeente Eijsden) 

58 Grauwe abeel Spechtengat(en) (gemeente Eijsden) 

Tabel 2; bomen aangemerkt voor nader technisch onderzoek. 

Bij een aantal bomen is zwaar dood hout in de kroon vastgesteld. Zwaar dood hout 
kan bij bezwijken ernstig letsel of schade veroorzaken. 
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3 Aanbevelingen 

Wij adviseren de volgende maatregelen uit te voeren: 

- De te vellen bomen binnen de gestelde termijn verwijderen. Binnen de 
gemeente Eijsden is voor het verwijderen van bomen een 
omgevingsvergunning nodig. 

- De stabiliteit van de bomen aangemerkt voor het nader technisch onderzoek 
binnen de gestelde termijn bepalen. 

- Het zware dode hout binnen de gestelde termijn uit de boomkronen 
verwijderen. 

- De bomen waarbij beheermaatregelen in de bijlage 'Resultatentabel VTA 2017 
kasteel Oost Eijsden' in de kolom aanbevelingen zijn opgenomen, binnen de 
gestelde termijn volgens de opgegeven maatregel onderhouden. 

- De attentiebomen jaarlijks visueel controleren. 
- Alle bomen in 2020, of eerder indien aangegeven, opnieuw visueel controleren. 

De snoeimaatregelen worden op de snoeibladen in de bijlagen beschreven. 

De oude tamme kastanjebomen met nr. 30 en 31 hebben een hoog 
regeneratievermogen en een overlevingsstrategie. De bomen zullen vanuit de stam en 
gesteltakken opnieuw uitlopen en op deze wijze met een kleinere kroon nog zeer oud 
kunnen worden. De twee bomen vormen ook wortelopslag aan de stamvoet. Opslag 
aan de stamvoet zorgt ervoor dat het wortelstelsel voldoende suikers krijgt voor het 
uitoefenen van zijn functies. 

4 Onderzoekmethode 

De kwaliteit, stabiliteit en levensverwachting van de bomen is aan de hand van de 
VTA-onderzoeksmethode bepaald. 
Het veiligheidsonderzoek van bomen kent een ontwikkeling die goeddeels is 
ontwikkeld en beschreven door prof. dr. C. Mattheck van het Forschungszentrunn in 
Karlsruhe. 
C. Mattheck beschrijft de veiligheidsfactoren voor bomen in het VTA- programma 
(Visual Tree Assessment zie 'Informatieblad VTA' in de bijlagen). De visuele 
boombeoordeling is een methode waarmee op basis van uiterlijke kenmerken aan 
bomen stapsgewijs verder gezocht kan worden naar factoren die de stabiliteit 
bedreigen. Enkele malen per jaar komt het voor dat bomen volledig onverwacht 
omvallen. Bij storm is menigeen voorbereid op vallende bomen. De bomen die bij 
storm omwaaien of afbreken worden al snel onder het hoofdstuk 'overmacht' 
geplaatst. Deze misvatting wordt in afnemende mate door verzekeringen gedekt. 

Het principe van een VTA-onderzoek is gebaseerd op de stelling dat een boom een 
axioma van constante spanning kent. Op alle delen van de boom behoort een gelijke 
spanning te staan. Op het moment dat een boom scheef waait of een grote tak 
verliest, moet het systeem op de plaatsen waar de spanning is toegenomen direct 
nieuw hout produceren om de spanning op te heffen. Dit systeem levert de boom een 
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enorme energiebesparing op. Een toegenomen spanning, bijvoorbeeld op de stam, 
kan ontstaan door een snel rottingsproces of acute mechanische problemen. 
De onderzoeksmethode kent drie stappen in de procedure. 

1. Visuele controle op symptomen van verzwakking (VTA). Als er geen 
zorgwekkende tekenen worden gevonden, wordt het onderzoek beëindigd. 

2. Indien de VTA-onderzoeksmethode onvoldoende informatie oplevert om de 
boom "veilig" te verklaren dient deze nader technisch onderzocht te worden. 

3. Geven de onderzoeksresultaten reden tot ongerustheid, dan moet worden 
vastgesteld hoe groot de risico's zijn voor de omgeving. 

Bij de visuele controle is per individuele boom inspectie verricht. Hierbij wordt onder 
andere gelet op de kroonopbouw en de kwaliteit van de stam. De nadruk bij deze 
inspectie ligt op het opsporen van signalen die duiden op verstoring van de balans 
binnen de boom. Door middel van kloppen rondom de stam kunnen tevens holtes en 
rottingen op klank worden herkend. De VTA-methode stelt ons in staat op basis van 
wetenschappelijk onderzoek, kennis en ervaring een betrouwbare uitspraak te doen 
over de veiligheid van bomen. Hierbij kunnen de faalcriteria met grote mate van 
zekerheid worden bepaald. Het is echter niet mogelijk om zelfs een 100% gezonde 
boom "veilig" te verklaren. 

De tijdens de visuele controle geconstateerde afwijkingen/ gebreken worden 
geregistreerd. 

5  Onderzoekresultaten 

Op de plattegrond in de bijlagen zijn de bomen weergegeven. De 
inventarisatiegegevens zijn opgenomen in de bijlage 'Boominventarisatie 2017 kasteel 
Oost Eijsden'. De inventarisatietabel is opgebouwd uit 17 kolommen. De kolommen 
beschrijven de volgende gegevens. 

• UID, unieke boomnummer corresponderend met de nummers op de 
plattegrond; 

• Plaats 
• Straatnaam; 
• Nr. Huisnummer; 
• Eigenaar; 
• Botanische naam van de boom; 
• Boomsoort (Nederlands); 
• Standplaats; 
• Plantwijze; 
• Leeftijd (geschatte leeftijd); 
• Kweekjaar afgeleid van de leeftijd; 
• Boomhoogte in klassen: 0-6 m, 6-9 m, 9-12 m, 12-15 m, 15-18 m, 18-24 m, 

24-30 m, >30 m; 
• Stamdiameter in klassen van 10 cm; 
• Kroonvorm; 
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• Kroondiameter; 
• X-coördinaat; 
• Y-coördinaat. 

De onderzoeksresultaten van de visuele boomveiligheid controle zijn opgenomen in de 
bijlage 'Resultatentabel VTA 2017 kasteel Oost Eijsden'. De tabel is opgebouwd uit 14 
kolommen. De kolommen beschrijven de volgende gegevens. 

• UID, unieke boomnummer corresponderend met de nummers op de 
plattegrond; 

• Conditie, onderverdeeld in goed, redelijk, matig, slecht, dood; 
• Afwijkingen kroon, afwijkingen vastgesteld in de kroon; 
• Afwijkingen stam, afwijkingen vastgesteld aan de stam en stamvoet; 
• Afwijkingen wortels, afwijkingen vastgesteld aan de wortelvoet en wortels; 
• Aantastingen, vastgestelde aantastingen; 
• Overige opmerkingen; 
• VTA status, onderverdeeld in Veilige boom, Attentieboonn, en Risicoboom. 

Veilige boom: de aan de boom geconstateerde afwijkingen hebben geen negatieve 
invloed op de boomveiligheid. De boom wordt in de cyclus van visuele 
boomveiligheidscontrole opgenomen (algemene zorgplicht). 
Attentieboom: de aan de boom geconstateerde afwijkingen hebben op dit moment nog 
geen negatieve invloed op de boomveiligheid. De geconstateerde afwijkingen hebben in 
de nabije toekomst mogelijk wel een negatieve invloed op de boomveiligheid. De boom 
dient jaarlijks visueel gecontroleerd te worden (verhoogde zorgplicht). 
Risicoboom: De aan de boom geconstateerde afwijkingen hebben op dit moment een 
negatieve invloed op de boomveiligheid. De boomveiligheid dient door middel van uit te 
voeren zorgmaatregelen hersteld te worden; 

• Toekomstverwachting, onderverdeeld in goed, redelijk, matig, slecht; 
• Conclusie VTA (behouden/NTO/snoeien/verwijderen(vellen)); 
• Aanbevelingen; 
• Prioriteit; 
• VTA inspecteur; 
• VTA datum. 

Bij 3 bomen zijn ernstige afwijkingen in de boomfysiologie geconstateerd waardoor de 
gevaarzetting sterk is verhoogd of de levensverwachting ernstig is verminderd. In 
tabel 3 zijn deze bomen opgenomen. 

Boom 
nummer 

Boomsoort Afwijking 

26 Zoete kers Gescheurde takken, aantasting gomziekte 

45 Gewone esdoorn 
(var. ‘Leopoldin 

Dood 

47 Gewone esdoorn De boom staat tegen de grachtmuur 

Tabel 3; bomen met ernstige afwijkingen in de boomfysiologie. 

Bij 5 bomen zijn afwijkingen in de boomfysiologie geconstateerd waardoor de 
gevaarzetting mogelijk is verhoogd en de levensverwachting mogelijk ernstig is 
verminderd. Bij deze bomen dient de kwaliteit, stabiliteit en levensverwachting door 

Pius Floris Boomverzorging Bunde Kenmerk TB/17/17816 pagina 7 



middel van een nader technisch onderzoek bepaald te worden. In tabel 4 zijn deze 
bomen opgenomen. 

Boom 
nummer 

Boomsoort Afwijking 

32 Zomereik Spechtgat(en) in de kroon (gemeente Eijsden) 

42 Gewone esdoorn Spechtgat(en), radiale scheuren/ribvorming 

49 Grauwe abeel Spechtgaten op 3 meter (gemeente Eijsden) 

50 Grauwe abeel Scheefstand/ornzakken (gemeente Eijsden) 

54 Grauwe abeel Scheefstand/omzakken (gemeente Eijsden) 

58 Grauwe abeel Spechtengat(en) (gemeente Eijsden) 

Tabel 4; bomen aangemerkt voor nader technisch onderzoek. 

Bij een aantal bomen is zwaar dood hout in de kroon vastgesteld. 

Dit rapport werd opgemaakt te Bunde op 19 januari 2017. 

PIUS FLORIS BOOMVERZORGING BUNDE 

M.C.L. Brunenberg 
Afdeling Onderzoek en Advies 

Onderzoek wordt verricht en adviezen worden uitgebracht, alleen op voorwaarde dat de opdrachtgever 
afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheid. 
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Bijlagen 
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Foto's 

Foto 1; fruitbomen weide met op de achtergrond het kasteel. 

Foto 2; de Kasteellaan is aangeplant met grauwe abeel. 

Pius Floris Boomverzorging Bunde Kenmerk TB/17/17816 pagina 10 



Foto 3; de monumentale tamme kastanjes met nr. 30 en 31 hebben een leeftijd van circa 120 
jaar. 

Foto 4; boom nr. 30. 
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Foto 5; boom nr. 31 

Foto 6: de zomereik met nr. 32 is circa 
120 jaar oud. 

Plus Floris Boomverzorging Bunde Kenmerk TB/17/17816 pagina 12 



Foto 7; de bergesdoorn met nr. 42 heeft 
, een leeftijd van circa 120 jaar. 

Foto 8; De dode bontbladige bergesdoorn 
met nr. 45 heeft een leeftijd van circa 
120 jaar. 
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Foto 9; De entlijn op de stam van nr. 45 verraad dat het hier om een bontbladige bergesdoorn 
gaat. 

Foto 10; de gewone paardenkastanje met nr. 46 heeft een leeftijd van circa 150 jaar. 
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Legenda



RUS FLORIS 
800MVERZO06I0'6 

1 
SF 1250F INFORMATIEBLAD VTA 

1 
versie 01 1 

• 

Schematische weergave van VTA-onderzoeksmethode, 
ontwikkeld door prof. dr. Claus Mattheck 

FUNCTIE 

BOOMCONTROLE 

BIOLOGISCH MECHANISCH 

STABILITEIT BREUKSYMPTOMEN 

V 

- conditie 
- bladbezetting 
- schorsscheuren 
- codominantie 

- zwamaantasting 
- takkraag 
- doorzakkende takken 

reactieweefsel 

- wortelaanzet 
- kruinvolume/massa 
- grondscheuren 
- zwaartepunt 
- wortelschade op te splitsen in: 

• biologisch 
zwamaantastingen e.d. 

• mechanisch  
graafwerkzaamheden, bestrating 
veelal geruime tijd na mechanische 
schade ook biologische schade door 
aantasting van beschadigd weefsel. 

- codominantie 
- zwellingen / uitstulpingen 
- richels / uitstulpingen 
- vezelknikken 
- wonden 
- takkraag 
- scheefstand 
- bastgedrag 
- schorsafwijkingen 
- andere afwijkingen 

4 4  
INDIEN ZORGELIJK NADERE INSPECTIE 

- kloppen 
- geluidsmeting 
- resistograaf 
- vrijgraven 

jaarringanalyse  aanwasboor en fractometer 

BEZWIJKINGSCRITERIA 

BESLUIT 

Managémentsysteem 1 / 1 Dolmans Landscaping Group 



Boominventarisatie 2017 kasteel Oost Eijsden pagina 1 van 2 Kenmerk: TB/17/17816 

UID Plaats Straatnaam Nr Eigenaar Botanische naam Boomsoort (Nederlands) Standplaats Plantwijze Leeftijd Kweekjaar Hoogte in 

meters 

__. 
Diameter- 

klasse 

Kroonvorm Kroon-

diameter 

(m) 
Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres Tuin Rij 60 1937 9-12 20-30 Normaal 4 177510 311860 

Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres Tuin Rij 60 1937 9-12 20-30 Normaal 4 177506 311861 

3 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres Tuin Rij 60 1937 12-15 30-40 Normaal 5 177503 311862 

4 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres Tuin Rij 60 1937 12-15 30-40 Normaal 5 177498 311865 

5 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Aesculus x carnea 'Briotii' Rode paardenkastanje cv Tuin Solitair 60 1957 12-15 50-60 Normaal 16 177497 311871 

6 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Tuin Solitair 40 1977 15-18 40-50 Normaal 10 177505 311883 

7 Eijsden Kasteellaan Particulier Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Tuin Solitair 40 1977 15-18 40-50 Normaal 10 177520 311890 

8 Eijsden Kasteellaan Particulier Thuja occidentalis 'Brabant' Westerse levensboom cv Tuin Rij 15 2002 0-6 10-20 Normaal 2 177506 311878 

9 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres Tuin Rij 15 2002 6-9 20-30 Normaal 4 177512 311880 

10 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres Tuin Rij 15 2002 6-9 20-30 Normaal 4 177516 311881 

11 Eijsden Kasteellaan Particulier Chamaecyparis lawsoniana Californische cypres Tuin Rij 15 2002 6-9 20-30 Normaal 4 311883 

12 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Chamaecyparis lawsoniana 'Alumiii Californische cypres cv Tuin Rij 40 1977 6-9 20-30 Normaal 4 177530 311889 

13 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Tuin Solitair 40 1977 15-18 40-50 Normaal 10 177517 311911 

14 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 9-12 30-40 Normaal 7 177554 311834 

15 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 9-12 30-40 Normaal 7 177576 311840 

16 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 6-9 20-30 Normaal 5 177541 311843 

17 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 9-12 30-40 Normaal 7 177552 311845 

18 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 6-9 30-40 Normaal 7 177575 311850 

19 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 9-12 30-40 Normaal 7 177539 311857 

20 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 9-12 30-40 Normaal 7 177573 311860 

21 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 6-9 20-30 Normaal 7 177525 311868 

22 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Pyrus communis Gewone peer Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 9-12 10-20 Normaal 4 177541 311869 

23 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Malus domestica Vruchtboomappel Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 0-6 10-20 Normaal 5 177570 311883 

24 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Malus domestica Vruchtboomappel Grasveld 

(extensief) 

Groep 40 1977 0-6 30-40 Normaal 7 177559 311882 

25 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Pyrus communis Gewone peer Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 6-9 10-20 Normaal 5 177557 311895 

Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 6-9 20-30 Normaal 7 177555 

177554 

311905 

311916 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Malus domestica Vruchtboomappel Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 6-9 20-30 Normaal 8 

28 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Pyrus communis Gewone peer Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 0-6 10-20 Normaal 4 177552 311925 

29 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus avium Zoete kers, Boskriek Grasveld 

(extensief) 

Groep 20 1997 6-9 30-40 Normaal 7 177543 311914 



Boominventarisatie 2017 kasteel Oost Eijsden pagina 2 van 2 Kenmerk: TB/17/17816 

UID Plaats Straatnaam Nr Eigenaar Botanische naam Boomsoort (Nederlands) .,, 

.. 

Stanciptaats,  

i‘rtsse. 

Plantwijze Leeftijd Kweekjaar Hoogte in 

meters 

Diameter- 

klasse 

Kroonvorm Kroon- 

diameter 

(m) 

X 

30 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Castanea sativa Tamme kastanje Grasveld 

(extensief) 

Groep 120 1897 12-15 70-80 Normaal 10 177585 311920 

31 Eijsden Kasteellaan 1. Particulier Castanea sativa Tamme kastanje Grasveld 

(extensief) 

Groep 120 1897 1245 80-90 Normaal 10 177587 311913 

32 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Quercus robur Zomer eik Grasveld 

(extensief) 

Solitair 150 1867 18-24 100-150 Normaal 14 177441 311948 

33 Eijsden Kasteellaan t PartiCulier Aesculus hippocastanum Witte Paardenkastanje Grasveld 

(extensief) 

Solitair 7 2010 ' 0-6 0-10 Normaal 1 177403 311925 

34 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Corylus avellana Hazelaar Grasveld 

(extensief) 

Groep 50 1967 • 6-9 10-20 Normaal 10 177391 311923 

35 Eijsden Kasteellaan Particulier Fraxinus excelsior Gewone es , Groenstrook Groep 30 1987 1548 ' 30-40 Normaal 8 177389 311926 

36 Eijsden Kasteellaarri 1 Particulier Populus alba Witte populier Groenstrook Groep 30 1987T 1518 ' 50-60 Normaal 14 177388 311914 

37 Eijsden Kasteellaan 1,. Particulier Betula utilis 'Doorenbosl Himalayaberk Grasveld 

(extensief) 

Groep 7 2010 6-9 0-10 Normaal 1 177401 311891 

38 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Betula utilis `Doorenbosl Himalayaberk Grasveld 

(extensief) 

Groep 7 2010 • 6-9 _ 0-10 Normaal 1 177402 311891 

39 Eijsden Kasteellaan-' Particulier Betula utilis 'Doorenbos' Himalayaberk Grasveld 

(extensief) 

Groep 7 2010 6-9 ', 0-10 Normaal 1 177402 311890 

—i 
40 Eijsden Kasteellaan ‘ Particulier Betula utilis 'Doorenbos' Himalayaberk Grasveld 

(extensief) 

Groep 7 2010 6-9' 0-10 Normaal 1 177401 311889 

41 Eijsden Kasteellaan , Particulier Betula utilis 'Doorenbos' Himalayaberk Grasveld 

(extensief) 

Groep 7 2010 6-9 0-10 Normaal 1 177400 311890 

42 Eijsden Kasteellaan • 1. Particulier Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Grasveld 

(extensief) 

Solitair 120 1897 24-30 80-90 Normaal 20 177440 311885 

43 Eijsden Kasteellaan Particulier Picea abies Fijnspar Tuin Groep 60 1957 1548 30-40 Normaal 6 177477 311868 

44 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Picea abies 1 Fijnspar Tuin Groep 60 1957 15-18: 20-30 Normaal 6 177474 311868 

45 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Acer pseudoplatanus 'Leopoldiil Bonte gewone esdoorn Tuin Solitair 120 1897 15-18 60-70 Normaal 12 177450 311849 

46 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier , Aesculus hippocastanum Witte Paardenkastanje Tuin Solitair 150 1867 24-30 100-150 Normaal 20 177454 311836 

47 Eijsden Kasteellaan , 1 Particulier Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Talud Solitair 50 1967 9-12 50-60 hakhoutstoof 10 177474 311835 

48 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Tilia tomentosa 'Brabant' Zilverlinde cv Berm Solitair 40 1977 12-15 40-50 Normaal 10 177590 311831 

49 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 15-18 40-50 Normaal 10 177564 311824 

50 Eijsden Kasteellaan . Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 15-18 20-30 Normaal 8 177535 311817 

51 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 15-18 30-40 Normaal 10 177525 311814 

52 Eijsden Kasteellaan,  1' T Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel ---1  Beun Laan 30 1987 , , 15-18 30-40 Normaal 8 177515 311812 

53 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 15-18 30-40 Normaal 8 177506 311810 

54 Eijsden Kasteellaan Populus x canescens Grauwe abeel Berm JLaan 30 1987 J548 30-40 Normaal 8 177496 311807 

55 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 12-15 20-30 Normaal 8 177486 311805 

56 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 1548 30-40 Normaal 10 177477 311802 

57 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 18-24 - 50-60 Normaal 10 177467 311800 

58 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm aan 30 1987 15-18 30-40 Normaal 10 177457 311798 

59 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 5-18 40-50 Normaal 10 177448 311795 

60 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 15-18 40-50 Normaal 10 177438 311793 

61 Eijsden Kasteellaan 1 Gemeente Populus x canescens Grauwe abeel Berm Laan 30 1987 15-18 40-50 Normaal 10 177428 311790 

62 Eijsden Kasteellaan 1 Particulier Prunus domestica Pruim Berm ' Solitair 10 2007 0-6 0-10 Normaal 1 177597 311873 
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IAD Conditie Afwijkingen Kroon Afwijkingen Stam Afwijkingen 

Wortels 

Aantastingen Overige 

opmerkingen 

VTA status Toekomst- 

verwachting 

Conclusie VTA Aanbevelingen Prioriteit VTA Inspecteur VTA datum 

Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

Redelijk meerstamig Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

4 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

Goed Kroonschade> 

20%; 

Aantasting 

stamvoet; 

bloedingsziekte van 

paardenkastanje 

Attentie- 

boom 

Matig Behouden Jaarlijks VTA Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

Goed dak vrij snoeien Veilige 

boom 

Goed Behouden; Snoeien Gebruik snoei (C) Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

Goed dak vrij snoeien Veilige 

boom 

Goed Behouden; Snoeien Gebruik snoei (C) Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

Redelijk Zware 

kleeftak(en); 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

9. Goed Zware 

kleeftak(en); 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

10 Goed Zware 

kleeftak(en); 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

11 Goed Zware 

kleeftak(en); 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

12 Goed onderdeel van een 

coniferenhaag 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

13 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

14 Redelijk Aantasting; gomziekte van 

Prunus 

Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

15 Redelijk Aantasting; Aantasting stam; gomziekte van 

Prunus 

Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

16 Redelijk Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

17 Redelijk Aantasting; gomziekte van 

Prunus 

Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

18 Redelijk Aantasting; Aantasting stam; gomziekte van 

Prunus 

Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 7-01-2017 

19 Redelijk Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

20 Redelijk Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

21 Redelijk Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

22 Redelijk Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 
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UID Conditie Afwijkingen Kroon Afwijkingen Stam Afwijkingen 

Wortels 

Aantastingen Overige 

opmerkingen 

VTA status Toekomst- 
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23 Redelijk Zwaar dood hout; Stamschot; ingegroeide 

boomband 

Veilige 

boom 

Matig Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

24 Redelijk Kroonschade> 

20%; 

Inrotting/holte 

(ernstig); 

Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

25 Redelijk Stamschot; ingroei boomband Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Boompaal 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

26 Redelijk Gescheurde 

tak(ken); Zware 

kleeftak(en); 

Aantasting stam; bastnecrose; 

gomziekte van 

Prunus 

Veilige 

boom 

Slecht Verwijderen 

(vellen) 

Verwijderen (vellen) Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

27 Redelijk Scheefstand 

(natuurlijk); 

Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

28 Redelijk Stamschot; Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

29 Redelijk Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

30 Matig 

afsterven 

Zwaar dood hout; 

bastnecrose Risico- 

boom 

Goed Behouden; Snoeien Veteranen snoei (E) Binnen 3 maanden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

31 Matig 

afsterven 

Zwaar dood hout; 

bastnecrose Risico- 

boom 

Goed Behouden; Snoeien Veteranen snoei (E) Binnen 3 maanden Thijs Brunenberg (PF) 7-01-2017 

32 Goed Zwaar dood hout; Spechtgat(en); Risico- 

boom 

Goed Behouden: NTO Gebruik snoei (C); 

Nader onderzoek 

breukvastheid 

(kroon) 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

33 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Boompalen 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

34 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

35 Redelijk Aantasting; essensterfte Attentie- 

boom 

Matig Behouden Jaarlijks VTA Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

36 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

37 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Boompaal 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

38 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Boompaal 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

39 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Boompaal 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

40 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Boompaal 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

41 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Boompaal 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 
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42 Goed Spechtgat(en); 

Zwaar dood hout; 

Radiale 

scheuren/ 

ribvorming; 

Risico- 

boom 

Goed Behouden; NTO; 

Snoeien 

Gebruik snoei (C); 

Nader onderzoek 

breukvastheid 

(kroon) 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

43 Goed Uitzakkende 

takken; 

dak vrij snoeien Risico- 

boom 

Goed Behouden; Snoeien Gebruik snoei (C) Binnen 3 maanden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

44 Redelijk Stamschade> 

15%; 

Veilige 

boom 

Redelijk Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

45 Dood Aantasting stam; 

Aantasting 

stamvoet; 

honingzwam; 

oesterzwam 

dode kroon hangt 

boven vijver 

Risico- 

boom 

Slecht Verwijderen 

(vellen) 

Verwijderen vellen Binnen 3 maanden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

46 Goed Inrotting 

hoofdtak; 

Kroonschade> 

20%; Zwaar dood 

hout; 

Spechtgat(en); spechtgat op oude 

snoeiwond 

Veilige 

boom 

Goed Behouden; Snoeien Anders:; Uitdun 

snoei (D) 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

47 Goed boom staat tegen 

grachtmuur 

Risico- 

boom 

Slecht Verwijderen 

(vellen) 

Verwijderen (vellen) Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

48 Goed Uitzakkende 

takken; Zware 

kleeftak(en); 

Vorming 

wurgwortels; 

Wortelopslag; 

Veilige 

boom 

Goed Behouden; Snoeien Gebruik snoei (C); 

Wortelopslag 

verwijderen 

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

49 Goed Spechtgat(en); op 3m Risico- 

boom 

Goed Behouden; NTO Nader onderzoek 

breukvastheid (stam)  

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

50 Goed Scheefstand 

(omzakken); 

Risico- 

boom 

Matig Behouden; NTO Nader onderzoek 

stabiliteit 

Binnen 3 maanden 17-01-2017 

51 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

52 Goed Vorming 

wurgwortels; 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

53 Goed Stamschade> 

15%; 

Vorming 

wurgwortels; 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

54 Goed Scheefstand 

(omzakken); 

Stamschade > 

15%; 

Risico- 

boom 

Matig Behouden; NTO Nader onderzoek 

stabiliteit 

Binnen 3 maanden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

55 Redelijk Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

56 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

57 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

58 Goed Spechtgat(en); Risico- 

boom 

Goed Behouden; NTO Nader onderzoek 

breukvastheid (stam)  

Binnen 1 jaar Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 
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59 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

60 Goed Stamschade> 

15%; 
Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

61 Goed Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 

62 Goed pruimenboom 

zaailing 

Veilige 

boom 

Goed Behouden Thijs Brunenberg (PF) 17-01-2017 



Deze eiken aan de rand van een park behoren 
tot de extensieve nevenstructuur 

C Gebruik snoei. 

Doel.  

Het verzorgen van de blijvende kroon van de boom. 

Het onderscheid tussen gebruik snoei en volwassen snoei.  

De boom heeft zijn gewenste opkroonhoogte bereikt. Vanaf nu begint de boom met de vervulling van 
de functie waarvoor hij is aangeplant. Vanaf dit moment bevindt de boom zich in de gebruik fase, 
tenzij de boom tot de hoofd groenstructuur behoort (zie voortgezette begeleiding snoei). 

In deze adolescente, jong volwassen fase heeft de boom echter veelal nog niet zijn volwassen 
eindbeeld bereikt. 

Een voorbeeld: Een 20-jarige populier in een laan gaat bij een boomhoogte van ongeveer 14 meter 
over van begeleiding snoei naar gebruik snoei. Dit is echter pas de helft van zijn uiteindelijke 
boomhoogte, circa 28 meter na 40 tot 50 jaar. 
Bij het bereiken van de uiteindelijke boomhoogte komt de boom in de overgangsfase naar volledige 
kroonontwikkeling totdat deze "volwassen" is. Dit betekent een verandering in de groeiwijze van de 
boom en luidt tevens de volgende zorgfase in: De volwassen zorgfase, periodieke uitdun snoei 
afgewisseld met gebruik snoei. 

Regels gebruik snoei: Snoei in de blijvende kroon.  

1 
Maximaal 20% van de bladmassa per 4 jaar. 

2 
Verwijderen van probleemtakken in de blijvende 
kroon (kleeftak, schuurtak ed.). 

3 
Verwijderen van dood hout. 

4 
Verwijderen van uitzakkende zijtakken, geen 
gesteltakken. Als er in deze fase nog gesteltakken 
verwijderd moeten worden dan valt de boom terug 
in de achterstallige begeleiding snoeifase (Ba). 

5 
Vrij snoeien van gebouwen en straatmeubilair. 
(straatverlichting, verkeersborden, -lichten ed.). 

6 
Verwijderen van takken die voor de volgende 
onderhoudscyclus overlast zullen veroorzaken 
voor de gebruikers van de ruimte rondom de 
boom. 





Pterocarya fraxinifolia Robinia pseudoacacia 

E Veteranen snoei. 

Doel.  
Het zolang mogelijk behouden van oude bomen, ook nadat bepaald is dat de boom in zijn 
volwassen verschijningsvorm niet langer te handhaven is. 

Drie beeldbepalende veteranen bomen. 

Groeiend ecologisch belang van de boom.  
In deze fase van langzaam terugsterven van de kroon, vervult de boom een groeiende rol in de 
ecologie van de bebouwde omgeving. In deze fase zullen vele insecten, vogels en kleine zoogdieren 
gebruik maken van de boom. De boom zal kroondelen gaan afstoten om vervolgens vanuit de 
teruggezette gesteltakken nieuwe groei te genereren en ons verbaast te doen staan over zijn vitaliteit. 
De boom zelf zal een karaktervolle, door de tijd getekende, monumentale verschijning worden. Met de 
juiste verzorging zal de boom nog jarenlang zijn functie kunnen uitoefenen en in ecologisch opzicht 
zelfs versterken. 

De gevaarzetting als bepalende maat.  
In onze moderne stedelijke omgeving zal een veteranen boom veelal niet kunnen overleven, de 
standplaats zal het niet toelaten. De gevaarzetting van de omgeving van de boom is hierbij de 
bepalende factor. Des te belangrijker maakt dat de enkelingen waarbij de levenscyclus wel afgerond 
kan worden. Speciaal voor deze groenmonumenten is de veteranen zorgfase ontwikkeld. 

Snoeiregels veteranen snoei: instandhouding snoei. 

Transformatie fase.  
1 Afzetten van dode kroondelen. 
2 Terugzetten van breukgevaarlijke kroondelen. 
3 Vangverankering van breukgevaarlijke kroondelen. 
4 Stormverankering van breukgevaarlijke kroondelen. 
5 Spanverankering van breukgevaarlijke kroondelen. 

Reguliere fase.  
1 Wisse] snoei van de nieuw uitgelopen kroon om de 4 tot 8 jaar. 
2 Per snoeibeurt moet 50% van de bladmassa worden verwijderd. 
3 Dikste tak eerst. 
4 Na de snoei mogen zich geen takken dikker dan 8 cm in de wisselkroon bevinden. 



De rode lijnen geven de door middel van 
snoei te verwijderen dikste takken weer. 

Deze monumentale veteranen boom is 12 jaar geleden door windworp met een ruim wortelpakket 
omgevallen. De boom is gekandelaberd en weer zoveel mogelijk rechtop gezet. 
Op de rechter foto is goed te zien hoe de nieuw uitgelopen takken worden ondermijnd door de 
inrottende oude zaagvlakken. Hoogste tijd om de boom door middel van wissel snoei te ontdoen van 
de zwaarste takken om ineenstorten van de kroon te voorkomen. 

De uitvoering. 

De transformatie fase.  
Nadat bepaald is dat de kroon van de boom instabiel is en niet in zijn volwassen vorm gehandhaafd 
kan blijven, wordt de helft van de gesteltakken teruggezet. Gesteltakken met mechanische 
verzwakkingen worden in deze fase als eerste aangepakt. De resterende gesteltakken blijven indien 
mogelijk behouden om zo de sapstroom tijdens de transformatie fase op gang te houden en de 
overlevingskansen van de boom te optimaliseren. Is de veiligheid in het geding dan worden de 
resterende gesteltakken uitgedund, eventueel minimaal in functie teruggezet, totdat de veiligheid voor 
vier jaar gegarandeerd kan worden. 
Idealiter volgt de tweede transformatie fase pas als er voldoende hergroei heeft plaatsgevonden 
vanuit de teruggezette kroondelen van de eerste transformatie snoei. De meeste groei zal ontspruiten 
vanuit de afgezette takstompen. Daarnaast zullen er groeikrachtige scheuten, dicht bij de wortels, laag 
aan de stam ontstaan. Enkele van deze scheuten kunnen geselecteerd worden om uit te groeien en 
een belangrijke bijdrage te leveren aan het eindbeeld van de veteranen boom. 
Na vier jaar volgt de evaluatie. Hierbij wordt bepaald of een volgende transformatie fase mogelijk is. 
De gevaarzetting voor de omgeving is in de evaluatie de doorslaggevende variabele. Veelal zal na 
vier jaar een tweede transformatie fase plaatsvinden. Hierbij worden de resterende gesteltakken van 
de oorspronkelijke kroon teruggezet in balans met het niveau waartoe de andere gesteltakken bij de 
eerste transformatie werden teruggezet. Na het completeren van de transformatie fase heeft de 
veteranenboom zijn eindbeeld bereikt. De boom bevindt zich nu in de reguliere veteranen fase. 

De inspirator achter deze zorgfase is de aftakeling fase van bomen in de vrije natuur. 

De reguliere fase.  
Na de transformatie fase valt de boom in de reguliere veteranen fase, dat wil zeggen wissel snoei om 
de vier tot acht jaar. Hierbij wordt elke keer de helft van de bladmassa van de kroon verwijderd. De 
dikste tak eerst. 
Als na verloop van tijd de veiligheid weer in het geding komt volgt een volgende transformatie fase of 
eventuele verwijdering. 



Codominante Fraxinus excelsior 

Slechts een kwestie van tijd voordat de onderste takken breken 

D Volwassen snoei. 

Na het bereiken van de uiteindelijke boomhoogte begint de volwassen zorgfase. 

Doel.  
Het duurzaam in stand houden van oudere bomen in hun volwassen fase. 

De volwassen snoei is een periodieke uitdun snoei en deze is erop gericht de boom binnen zijn 
definitieve kroonafmetingen de benodigde groeiruimte en overlevingswaarde te bieden. 

Extra aandacht voor het onderhouden van volwassen bomen. 

De volwassen zorgfase. 

Als er vanuit mag worden 
gegaan dat bomen worden 
aangeplant met als primair 
doel uit te groeien tot een 
soortgebonden volwassen 
vorm, dan moet worden 
vastgesteld dat hier nog veel 
werk te verrichten is. 
De kosten die gemaakt zijn om 
een boom aan te planten en 
gedurende de verschillende 
fasen te onderhouden, 
rechtvaardigen een 
voortzetting van dit beleid in de 
volwassen fase. 

De hoogtegroei is nagenoeg ten einde, de boom is volwassen. De gesteltakken worden zwaarder en 
zakken langzaam uit, de eerste lichtspleten verschijnen bijna in de kroon. De buitenste rand vertoont 
een strakke contour door de hoge twijgbezetting, de binnenkroon begint te verdwijnen en de 
groeipunten aan de takuiteinden zijn gespleten, oftewel codominant geworden. 
Dit is het moment om de periodieke uitdun snoei in te voeren en zodoende de onvermijdelijke 
aftakeling fase zo lang mogelijk uit te stellen. Hierdoor wordt de functievervulling van de boom 
geoptimaliseerd en verlengd tot er in de omgeving een nieuwe generatie oude bomen is ontstaan. 
Op deze wijze blijft er structureel een generatie volwassen bomen behouden. 

De uitdun snoei wordt 
uitgevoerd in afwisseling 
met gebruik snoei in een 
verhouding van 1:3 of 1:4. 
Deze verhouding is soort-, 
conditie- en locatie 
afhankelijk. 



takken voor snoei 
te snoeien takken. 
takken na snoei. 

Snoeiregels periodieke uitdun snoei: Snoei aan de buitenzijde van de kroon.  
1 Het uitdunnen van de gehele kroon van een volwassen boom. (tot een maximale 

bladreductie van 25%) 
2 Snoei vindt plaats in de buitenste 2 tot 3 meter van de kroon. 
3 Maximale dikte van de te snoeien takken is ongeveer 5 cm. 
4 Respecteer de individuele takbalans. 
5 Respecteer de takkraag. 

Toelichting. 

Snoei op de takuiteinden.  
Bij het uitdunnen worden alle takken aan de uiteinden zodanig gesnoeid dat er een bladreductie van 
25% ontstaat. De te snoeien takken moeten hun natuurlijke balans behouden. De boom zal ten 
gevolge van deze snoeiwijze niet van vorm veranderen. De snoei vindt afhankelijk van de 
boomgrootte en soort plaats in de buitenste 2-3 meter van de kroon. 

De resultaten.  
Na de snoei zal de boom, als gevolg van de verbeterde lichtinval, weer 
een binnenkroon vormen en het volume van zijn kroon gebruiken voor 
fotosynthese in plaats van alleen het oppervlak van de buitenkroon. 
Bijkomend voordeel is dat het krachtmoment op elke individuele tak 
verminderd, zodat het breukgevaar afneemt. 
Deze wijze van onderhoud biedt de boom in elk geval de bovengrondse 
voorwaarden om een hoge leeftijd te bereiken zonder een risico voor de 
omgeving te vormen. 

Takbalans. 

 

De uitdun snoei dient ALTIJD zodanig te worden uitgevoerd dat de individuele takbalans behouden 
blijft. Elke tak kent een eigen balans. Alle takken aan een gesteltak vormen de balans van de 
gesteltak en alle gesteltakken samen vormen de balans van de gehele kroon. 

Onderstaande foto toont een tak in natuurlijke balans. De rode en zwarte lijnen vormen de tak voor de 
snoei. Na de snoei zijn de takken met de rode lijnen verwijderd. De onderste rode stippellijn is een 
schuurtak en is daarom verwijderd. De rest van de takken zijn zodanig gekozen dat de tak ook na de 
snoei zijn balans behoudt. 

Elke afwijking in de balans 
na de snoei moet door de 
boom worden gecorrigeerd. 
De energie die dit vergt, 
gaat ten koste van de 
beoogde doorgroei en de 
benodigde wortelgroei. Een 
ongebalanceerde uitdun 
snoei is energetisch 
duurder dan de te 
verwachten positieve 
effecten. 
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Onderzoeksapparatuur voor gespecialiseerd boomonderzoek 

Handhei 
Dit instrument is voorzien van een puntige sonde 
die in het aangetaste hout wordt gedreven. 
Afhankelijk van de inrottingsdiepte van de wond, 
zal de sonde diep of minder diep in het hout 
dringen. 

Fractometer 
Om inzicht te verkrijgen in de flexibiliteit en breek-
sterkte van het hout, wordt gebruik gemaakt van 
de fractometer. Door het houtmonster (verkregen 
met de aanwasboor) te breken verkrijgt men 
meetwaarden die vergeleken worden met 
referentiewaarden. Deze waarden vertegen-
woordigen gemiddelde waarden voortgekomen 
uit onderzoek. De verkregen meetwaarden 
verstrekken informatie over de kwaliteit van het 
hout. 

Resistograaf 
Deze drijft met constante beweging en toerental 
een dunne boornaald in de boom. De weerstand 
die de boor hierbij ondervindt, wordt in een 
grafiek weergegeven. De aanwezigheid van 
holten en rottingen wordt vastgesteld. Tevens 
wordt de resterende hoeveelheid gezond hout 
gemeten. 

Managementsysteem 1 /2 Dolmans Landscaping Group 
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Pieus geluidstomograaf 
De Picus geluidstomograaf maakt gebruik van het 
natuurkundige gegeven dat de geluidssnelheid 
door houtweefsel wordt beïnvloed door de 
dichtheid en de structuur van het weefsel. De 
Picus geluidstomograaf bestaat uit een computer 
met zenders / ontvangers. Op meethoogte 
worden tot 30 meetpunten rondom de stam 
uitgezet. Met een hamer worden vanuit elk 
meetpunt trillingen in het hout veroorzaakt 
waarvan vervolgens de geluidssnelheid door het 
hout wordt gemeten. De meetresultaten worden 
in een computer verwerkt tot een afbeelding van 
de stamdoorsnede. Met verschillende kleuren 
wordt de houtkwaliteit weergegeven (bruin; 
gezond hout, blauw en paars; aangetast hout). 

Picus Treetronic (elektrische impedantie 
tomograaf ) 

De Picus Treetronic is een aanvulling op de Picus 
geluidstomograaf. Helaas kunnen in sommige 
gevallen natuurlijke geluidsbarrières in het hout 
(zoals ringvormige en stervormige scheuren) de 
meetresultaten van de geluidstomograaf 
beïnvloeden. 
De Picus Treetronic maakt gebruik van de 
chemische informatie van het hout zoals het 
watergehalte en ionengehalte. De Picus 
Treetronic meet vanuit dezelfde meetpunten als 
de Picus geluidstomograaf de elektrische 
geleidbaarheid of weerstand van het hout. De 
meetresultaten worden in een computer verwerkt 
tot een afbeelding van de stamdoorsnede. Met 
verschillende kleuren wordt de elektrische 
geleid baarheid weergegeven (blauw; hoge 
geleiding, rood; lage geleiding). 

116 .0 

isa /0 
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elektrische weerstandstomogram van bovenstaande 
geluidstomogram. 
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1 INLEIDING 
 

In opdracht van BRO Tegelen is, in het kader van de opstelling van het bestemmingsplan 

Kasteellaan Oost aan de Kasteellaan 1 te Eijsden, gemeente EijsdenMargraten, door K+ 

Adviesgroep bv een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten optredende 

geluidbelastingen ter plaatse van de nieuwe situaties in het kader van de Wet geluidhinder. 

 

In figuur 1 is een overzicht opgenomen van de onderzochte situatie. 

 
Figuur 1: Bouwplan Kasteellaan Oost Eijsden (bron: Satijnplus Architecten). 

 

Het onderzoek is noodzakelijk omdat het bouwplan is gelegen binnen de geluidzone van: 

- Kasteellaan (wegverkeerslawaai); 

- Kloppenbergweg (wegverkeerslawaai). 

 

De berekeningen zijn gebaseerd op: 

 de “Wet geluidhinder”; 

 het “Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012”; 

 het “Besluit Geluidhinder”. 

 

In bijlage I is een situatietekening opgenomen van de onderzochte situatie. Voor nadere gegevens 

met betrekking tot de berekeningsgegevens en resultaten wordt verwezen naar de in bijlage II 

opgenomen rekenbladen. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

2.1 Ruimtelijke gegevens 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de ontwerptekening van Satijnplus Architecten. De 

hoogte van de bebouwing is bepaald met behulp van streetview. 

2.2 Verkeersgegevens wegverkeerslawaai 

De verkeersgegevens van de Kasteellaan en de Kloppenbergweg zijn verstrekt door de gemeente 

Eijsden Margraten en gebaseerd op verkeerstellingen uit het verleden. Om te komen tot een 

verkeersprognose voor 2026 is rekening gehouden met een autonome groeipercentage van 1% 

van jaar. Gegevens inzake de periode en voertuigverdeling zijn niet voorhanden. In de 

voorliggende situatie is uitgegaan van de categorie indeling milieu die door de gemeente Sittard

Geleen wordt gehanteerd. In de navolgende tabel 2.1 is een overzicht opgenomen van de 

gehanteerde verkeersgegevens.  

 

Tabel 2.1: Overzicht gehanteerde verkeersgegevens. 

Weg Etmaalintensiteit Periode Verdeling per voertuigcategorie Snelheid Wegdek 

 (prognose jaar) aandeel Qlv Qmv Qzv [km/h]  

Kloppenbergweg 
5370 (2015) 

5991 (2026) 

6,6% D 93,5% 5,0% 1,5% 

50 1 3,6% A 95,25% 3,5% 1,25% 

0,8% N 97,0% 2,0% 1,0% 

Kastelleenlaan 
1370 (2011) 

1591 (2026) 

6,6% D 92,5% 5,5% 2,0% 

80 1 3,6% A 94,25% 4,0% 1,75% 

0,8% N 96,0% 2,5% 1,5% 
Hierbij is: 

Periode aandeel: uuraandeel voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode in procenten van de etmaalintensiteit. 

Qlv: aandeel lichte motorvoertuigen voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode in procenten. 

Qmv: aandeel middelzware motorvoertuigen voor respectievelijk de dag, avond en nachtperiode in procenten. 

Qzv: aandeel zware motorvoertuigen  voor respectievelijk de dag, avond  en nachtperiode in procenten. 

Snelheid:  ter plaatse toegestane maximum snelheid. 

Wegdek: type 1: dicht asfaltbeton (dab = referentie wegdek RMV 2012). 

 

Voor uitgebreidere informatie inzake de invoer en uitvoerparameters wordt verwezen naar de in 

bijlage II opgenomen rekenbladen. De verstrekte verkeersgegevens zijn bijgevoegd in bijlage III.  

2.3 Toegepaste rekenmethode 

De geluidbelastingen zijn bepaald met behulp van “Standaard Rekenmethode II”, zoals deze is 

beschreven in het “Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012”. 

 

Bij de modellering van het akoestisch rekenmodel is gebruik gemaakt van het pakket WinHavik 

als ontwikkeld door dirActivity. 

 

 

 



M16 298.401   6 

 

3 NORMSTELLING WET GELUIDHINDER 

3.1 Wegverkeerslawaai 

3.1.1 Algemeen 

In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een weg in nieuwe 

situaties de geluidbelasting in Lden in dB te worden bepaald. Dit is een gemiddeld geluidniveau 

over de dag, avond en nachtperiode en wordt bepaald met de volgende formule: 


















10

10

10

5

10 10*810*410*12
24

1
lg10

nighteveningday LLL

denL  

3.1.2 Omvang geluidzones langs wegen 

Krachtens de Wet geluidhinder worden aan weerszijden van een weg zones aangegeven (art. 74 

Wgh). Binnen deze zones worden eisen gesteld aan de geluidbelasting. Buiten de zones worden 

geen eisen gesteld. Een weg is niet zoneplichtig indien er sprake is van: 

 wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied (art. 74 lid 2a. Wgh) of; 

 wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/h geldt (art. 74 lid 2b. Wgh). 

 

De breedte van de geluidzones als functie van het aantal rijstroken van de weg en het soort gebied 

is weergegeven in tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Breedte geluidzones aan weerszijde van de weg in meters. 

Gebied Breedte (m) geluidzones (art. 74) 

Stedelijk  1 of 2 rijstroken 200 

3 of meer rijstroken 350 

Buitenstedelijk  1 of 2 rijstroken 250 

3 of 4 rijstroken 400 

5 of meer rijstroken 600 

3.1.3 Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluid reducerende 

maatregelen aan de motorvoertuigen, is te verwachten, dat het wegverkeer in de toekomst minder 

geluid zal produceren dan momenteel het geval is. 

 

Binnen de Wet geluidhinder is middels artikel 110g de mogelijkheid geschapen om deze 

vermindering van de geluidsproductie in de geluidbelasting door te voeren.  

 

Deze aftrek mag alleen toegepast worden bij het toetsen van de geluidbelasting aan de 

normstelling en niet bij het bepalen van het binnenniveau (artikel 3.4 Reken en Meetvoorschrift 

geluid 2012). 
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De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de representatieve snelheid voor lichte 

motorvoertuigen. Tijdelijk (tot 1 juli 2018) is de aftrek verruimd voor wegen waar de snelheid 70 

km/h of meer bedraagt. In tabel 3.2 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de aftrek. 

 

Tabel 3.2: Overzicht aftrek 110 g Wet geluidhinder (artikel 3.4 RMV2012). 

Representatieve 

snelheid 

Aftrek artikel 110g Wgh tot 1 juli 2018 Aftrek artikel 110g Wgh na 1 juli 2018 

< 70 km/h 5 dB 5 dB 

 70 km/h 4 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder 

aftrek artikel 110g Wgh 57 dB bedraagt 

2 dB 

 70 km/h 3 dB  

voor situaties dat de geluidbelasting zonder 

aftrek artikel 110g Wgh 56 dB bedraagt 

2 dB 

 70 km/h 2 dB  

voor andere waarden van de geluidbelasting 

2 dB 

3.1.4 Aftrek stille banden 

In artikel 3.5 van het Reken en meetvoorschrift geluid 2012 is een aftrek opgenomen voor stille 

banden. Deze aftrek geldt alleen bij wegen met rijsnelheden van 70 km/h en hoger. Standaard is 

de aftrek 2 dB. In de volgende situaties is de aftrek 1 dB: 

 Zeer Open Asfalt Beton; 

 2laags ZOAB, met uitzondering van 2laags ZOABfijn; 

 Uitgeborsteld beton; 

 Geoptimaliseerd uitgeborsteld beton; 

 Oppervlaktebewerking. 

 

Een overzicht van de stille bandenaftrek is opgenomen in tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3: Overzicht stille banden aftrek. 

Representatieve 

snelheid 

Wegverharding Correctie artikel 3.5 

(stille banden aftrek) 

< 70 km/h Alle 0 dB 

 70 km/h ZOAB, 2laags ZOAB,  

uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton, 

oppervlaktebewerking 

1 dB 

 70 km/h Alle andere verhardingen dan bovenstaand vermeld 2 dB 

3.1.5 Stedelijk en buitenstedelijk gebied 

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom 

gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. 

Als buitenstedelijke gebieden worden gebieden buiten de bebouwde kom, alsmede de 

bovengenoemde uitgezonderde gebieden binnen de bebouwde kom aangemerkt. 
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3.1.6 Nieuwe situaties 

In al die gevallen waar in de aanleg van een geluidgevoelig object en/of een zoneplichtige weg 

door vaststelling of herziening van een bestemmingsplan wordt voorzien, is er sprake van 'nieuwe 

situaties'. 

3.1.7 Maximaal toelaatbare geluidbelasting 

Normen met betrekking tot de geluidbelasting in 'nieuwe situaties' zijn in artikel 82 t/m 87 van de 

Wet geluidhinder vermeld. 

 

In eerste instantie wordt ervan uitgegaan dat een zogenaamde voorkeursgrenswaarde niet mag 

worden overschreden. Indien de voorkeursgrenswaarde wel maar de maximale ontheffings

waarde niet wordt overschreden, kan onder bepaalde voorwaarden bij Algemene Maatregel van 

Bestuur ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare geluidbelasting. Wanneer de 

maximale ontheffingswaarde wordt overschreden is geen nieuwbouw mogelijk. 

 

In de Wet geluidhinder worden voor nog niet geprojecteerde woningen de volgende eisen gesteld: 

 voorkeursgrenswaarde:     48 dB (art. 82, lid 1); 

 maximale ontheffingswaarde stedelijk gebied:  63 dB (art. 83, lid 2). 

 

Niet geprojecteerd betekent dat het vigerende bestemmingsplan geen woonbebouwing toestaat 

zodat het bestemmingsplan dient te worden herzien. 
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4 BEREKENINGSRESULTATEN 

4.1 Algemeen 

Uitgaande van voornoemde uitgangspunten zijn de te verwachten toekomstige optredende 

gevelbelastingen bepaald. Als waarneemhoogte is uitgegaan in het midden van de gevel, een en 

ander afhankelijk van het aantal bouwlagen en de gebouwhoogte. De ligging van de 

waarneempunten is aangeduid in figuur 2 van bijlage I.   

 

Navolgend is per weg aangegeven het waarneempunt, de waarneemhoogte, de berekende 

geluidbelasting in Lden, de gehanteerde aftrek artikel 110g, de toetsingswaarde, de toekomstige 

bestemming, de voorkeursgrenswaarde en de maximale ontheffingswaarde. De bijbehorende 

rekenbladen zijn opgenomen in bijlage II.  

 

De toetsingswaarden zijn tegen een gekleurde achtergrond weergegeven. De betekenis hiervan is 

als volgt: 

Groen: de voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden in het kader van de Wet geluidhinder 

worden geen restricties opgelegd. 

Geel: de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, de maximale ontheffingswaarde wordt 

niet overschreden. Aan de hand van door de gemeente vastgestelde beleidsregels kan 

onder bepaalde voorwaarden ontheffing worden verleend voor een hogere toelaatbare 

geluidbelasting.  

Oranje: de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden. Voor de betreffende gevel kan 

geen hogere toelaatbare grenswaarde worden vastgesteld. Woningbouw is niet 

toegestaan of het plan moet ter plaatse voorzien in een “dove” gevel. 

4.2 Kloppenbergweg 

 Tabel 4.1: Berekeningsresultaten Kloppenbergweg (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

1 1.5 49 5 44 wonen 48 63 

1 4.5 50 5 45 wonen 48 63 

1 7.5 51 5 46 wonen 48 63 

2 1.5 51 5 46 wonen 48 63 

2 4.5 53 5 48 wonen 48 63 

2 7.5 53 5 48 wonen 48 63 

3 1.5 55 5 50 wonen 48 63 

3 4.5 56 5 51 wonen 48 63 

3 7.5 56 5 51 wonen 48 63 

4 1.5 54 5 49 wonen 48 63 

4 4.5 55 5 50 wonen 48 63 

4 7.5 55 5 50 wonen 48 63 

5 1.5 52 5 47 wonen 48 63 

5 4.5 54 5 49 wonen 48 63 

5 7.5 54 5 49 wonen 48 63 

6 1.5 47 5 42 wonen 48 63 
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 Vervolg tabel 4.1: Berekeningsresultaten Kloppenbergweg (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

6 4.5 48 5 43 wonen 48 63 

6 7.5 49 5 44 wonen 48 63 

7 1.5 46 5 41 wonen 48 63 

7 4.5 47 5 42 wonen 48 63 

7 7.5 47 5 42 wonen 48 63 

8 1.5 46 5 41 wonen 48 63 

8 4.5 46 5 41 wonen 48 63 

8 7.5 47 5 42 wonen 48 63 

9 1.5 39 5 34 wonen 48 63 

9 4.5 39 5 34 wonen 48 63 

9 7.5 40 5 35 wonen 48 63 

10 1.5 40 5 35 wonen 48 63 

10 4.5 41 5 36 wonen 48 63 

10 7.5 41 5 36 wonen 48 63 

11 1.5 45 5 40 wonen 48 63 

11 4.5 45 5 40 wonen 48 63 

11 7.5 46 5 41 wonen 48 63 

12 1.5 45 5 40 wonen 48 63 

12 4.5 45 5 40 wonen 48 63 

12 7.5 46 5 41 wonen 48 63 

13 1.5 40 5 35 wonen 48 63 

13 4.5 41 5 36 wonen 48 63 

13 7.5 43 5 38 wonen 48 63 

14 1.5  5  wonen 48 63 

14 4.5  5  wonen 48 63 

14 7.5  5  wonen 48 63 

4.3 Kasteellaan 

 Tabel 4.2: Berekeningsresultaten Kasteellaan (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

1 1.5 54 2 52 wonen 48 63 

1 4.5 55 2 53 wonen 48 63 

1 7.5 55 2 53 wonen 48 63 

2 1.5 52 2 50 wonen 48 63 

2 4.5 53 2 51 wonen 48 63 

2 7.5 53 2 51 wonen 48 63 

3 1.5 46 2 44 wonen 48 63 

3 4.5 48 2 46 wonen 48 63 

3 7.5 47 2 45 wonen 48 63 

4 1.5 41 2 39 wonen 48 63 

4 4.5 42 2 40 wonen 48 63 

4 7.5 43 2 41 wonen 48 63 

5 1.5 38 2 36 wonen 48 63 

5 4.5 39 2 37 wonen 48 63 

5 7.5 40 2 38 wonen 48 63 
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 Vervolg tabel 4.2: Berekeningsresultaten Kasteellaan (in dB). 

Waar- Waar- Berekende Aftrek Toetsings- Bestemming Voorkeurs- Maximale 

neem- neem- waarde artikel waarde   grenswaarde grenswaarde 

punt hoogte   110g Wgh Wgh   Wgh Wgh 

6 1.5  2  wonen 48 63 

6 4.5  2  wonen 48 63 

6 7.5  2  wonen 48 63 

7 1.5  2  wonen 48 63 

7 4.5  2  wonen 48 63 

7 7.5  2  wonen 48 63 

8 1.5 9 2 7 wonen 48 63 

8 4.5 14 2 12 wonen 48 63 

8 7.5 22 2 20 wonen 48 63 

9 1.5 41 2 39 wonen 48 63 

9 4.5 42 2 40 wonen 48 63 

9 7.5 43 2 41 wonen 48 63 

10 1.5  2  wonen 48 63 

10 4.5  2  wonen 48 63 

10 7.5  2  wonen 48 63 

11 1.5 31 2 29 wonen 48 63 

11 4.5 31 2 29 wonen 48 63 

11 7.5 32 2 30 wonen 48 63 

12 1.5 31 2 29 wonen 48 63 

12 4.5 31 2 29 wonen 48 63 

12 7.5 33 2 31 wonen 48 63 

13 1.5 21 2 19 wonen 48 63 

13 4.5 24 2 22 wonen 48 63 

13 7.5 33 2 31 wonen 48 63 

14 1.5 37 2 35 wonen 48 63 

14 4.5 38 2 36 wonen 48 63 

14 7.5 38 2 36 wonen 48 63 
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5 EVALUATIE 

5.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de 

gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat geen grenswaarden gelden voor die gevels die op grond van artikel 1 

van de Wgh niet als gevel worden aangemerkt (zogenaamde “dove” gevels). Dit betekent dat ter 

plaatse van verblijfsgebieden en –ruimten geen te openen delen (ramen, deuren en dergelijke) zijn 

toegestaan. Vast glas daarentegen is wel toegestaan. Ter plaatse van verkeersruimten en 

badkamer mogen wel te openen delen worden aangebracht. 

 

Voor “dove” gevels geldt overigens wel een eis ten aanzien van de geluidwerende eigenschappen 

van een dergelijk gevelvlak. 

5.2 Kloppenbergweg 

 In waarneempunt 3 t/m 5 zijn op één of meerdere bouwlagen optredende geluidbelastingen 

berekend hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zie tabel 4.1. 

 De maximale gevelbelasting bedraagt 51 dB. 

 De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 Bij de gemeente EijsdenMargraten kan een verzoek tot vaststelling van een hogere 

toelaatbare waarde worden ingediend. 

 In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen 

ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond of bedrijfsgebondenheid. 

 Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeurs

grenswaarde van 48 dB door middel van schermmaatregelen stuiten op landschappelijke en 

financiële bezwaren. Als de bestaande wegverharding van gladasfaltbeton zou worden 

vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 

5 dB worden bereikt, de geluidbelasting zou daarmee formeel kunnen worden teruggebracht 

tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of lager. De kosten voor het vervangen van de 

bestaande wegverharding wordt geraamd op 150 m x 6,5 m x € 50, /m2 = € 48.750, en 

stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.  

 Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing 

aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken 

over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt niet overschreden. Het voorliggende bouwplan 

voldoet daar niet aan. 

 In een separaat rapport dienen de geluidwerende maatregelen bepaald te worden om te 

kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB.  
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5.3 Kastellaan 

 In waarneempunt 1 en 2 zijn optredende geluidbelastingen berekend hoger dan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB, zie tabel 4.2. 

 De maximale gevelbelasting bedraagt 53 dB. 

 De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 Bij de gemeente EisdenMargraten kan een verzoek tot vaststelling van een hogere 

toelaatbare waarde worden ingediend. 

 In de voorliggende situatie kan als ontheffingscriterium worden aangedragen dat de woningen 

ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond of bedrijfsgebondenheid. 

 Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeurs

grenswaarde van 48 dB door middel van schermmaatregelen stuiten op landschappelijke en 

financiële bezwaren. Als de bestaande wegverharding van gladasfaltbeton zou worden 

vervangen door een geluidstille wegverharding dan kan hiermee een geluidreductie van circa 

5 dB worden bereikt, de geluidbelasting zou daarmee formeel kunnen worden teruggebracht 

tot de voorkeursgrenswaarde van 48 dB of lager. De kosten voor het vervangen van de 

bestaande wegverharding wordt geraamd op 150 m x 6,5 m x € 50, /m2 = € 48.750, en 

stuit op overwegende bezwaren van financiële aard.  

 Indien een hogere toelaatbare waarde wordt vastgesteld, kan de gemeente aan deze ontheffing 

aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan betekenen dat het bouwplan dient te beschikken 

over tenminste één geluidluwe gevel. Hieronder wordt veelal verstaan dat de gevelbelasting 

niet hoger mag zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het voorliggende bouwplan 

voldoet hier aan. 

 In een separaat rapport dienen de geluidwerende maatregelen bepaald te worden om te 

kunnen voldoen aan het binnenniveau van 33 dB.  
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6 CONCLUSIE 
 

In opdracht van BRO Tegelen is een akoestisch onderzoek verricht naar de te verwachten 

optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeerslawaai ter plaatse van de nieuwe situaties Wet 

geluidhinder voor het bouwplan Kastellaan Oost te Eijsden. 

 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat in het kader van de Wet geluidhinder vanwege 

wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. 

 

Het treffen van maatregelen om de gevelbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde 

stuit op bezwaren van financiële aard. 

 

De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.  

 

Bij de gemeente EijsdenMargraten dient een verzoek tot vaststelling van een hogere toelaatbare 

waarde te worden ingediend. Aan dit verzoek kan door de gemeente aanvullende voorwaarden 

worden gesteld.  

 

Gezien de bepaalde optredende gevelbelastingen worden eisen gesteld aan de geluidbelasting 

binnen de woning. In een aanvullend onderzoek dienen de te treffen geluidwerende gevel

maatregelen te worden bepaald. 
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BIJLAGE II 

 

Berekeningsgegevens en –resultaten verkeerslawaai 



1K+ Adviesgroep b.v.

eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

M16 298 AO BP Kasteellaan Eijsden (211x07841)projectnaam:

BRO Tegelenopdrachtgever:

adviseur:

869databaseversie:

0

14-07-2016

1

2

5

16.2.0 (build0)

09:58

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

�

�

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software 14-07-2016 09:59



2K+ Adviesgroep b.v.

Bebouwing

nr adres reflectie kenmerkz,gem m,gem lengte

1 80   6.0 0.0 96

2 80   11.0 0.0 69

6 80   8.0 0.0 63

7 80   8.0 0.0 27

8 80   8.0 0.0 78

9 80   8.0 0.0 265

10 80   6.0 0.0 50

11 80   6.0 0.0 39

12 80   6.0 0.0 40

13 80   6.0 0.0 40

14 80   3.0 0.0 57

15 80   8.0 0.0 54

16 80   6.0 0.0 38

17 80   6.0 0.0 25

18 80   6.0 0.0 31

19 80   6.0 0.0 22

20 80   8.0 0.0 34
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3K+ Adviesgroep b.v.

Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel VL 55.0251.61 44.991 1.5 54.34 51.61 44.9954.34 55 55totaal (0) 54.99
VL 55.9552.54 45.911 4.5 55.28 52.54 45.9155.28 56 56totaal (0) 55.91
VL 56.2552.85 46.211 7.5 55.59 52.85 46.2155.59 56 56totaal (0) 56.21
VL 49.1145.71 39.011 1.5 48.50 45.71 39.0148.50 44 44Kloppenbergweg (1) 5 49.01 5
VL 49.9346.52 39.811 4.5 49.33 46.52 39.8149.33 45 45Kloppenbergweg (1) 5 49.81 5
VL 50.9947.58 40.861 7.5 50.39 47.58 40.8650.39 46 46Kloppenbergweg (1) 5 50.86 5
VL 53.7250.32 43.721 1.5 53.03 50.32 43.7253.03 52 52Kasteellaan (2) 2 53.72 2
VL 54.7051.30 44.691 4.5 54.01 51.30 44.6954.01 53 53Kasteellaan (2) 2 54.69 2
VL 54.7251.32 44.711 7.5 54.03 51.32 44.7154.03 53 53Kasteellaan (2) 2 54.71 2

0.0 0.0

2 gevel VL 54.6051.20 44.551 1.5 53.95 51.20 44.5553.95 55 55totaal (0) 54.55
VL 55.9552.55 45.891 4.5 55.30 52.55 45.8955.30 56 56totaal (0) 55.89
VL 56.3252.91 46.251 7.5 55.67 52.91 46.2555.67 56 56totaal (0) 56.25
VL 51.3647.95 41.251 1.5 50.75 47.95 41.2550.75 46 46Kloppenbergweg (1) 5 51.25 5
VL 52.6849.27 42.561 4.5 52.08 49.27 42.5652.08 48 48Kloppenbergweg (1) 5 52.56 5
VL 53.4150.00 43.281 7.5 52.81 50.00 43.2852.81 48 48Kloppenbergweg (1) 5 53.28 5
VL 51.8148.41 41.811 1.5 51.12 48.41 41.8151.12 50 50Kasteellaan (2) 2 51.81 2
VL 53.1949.78 43.181 4.5 52.50 49.78 43.1852.50 51 51Kasteellaan (2) 2 53.18 2
VL 53.2149.81 43.201 7.5 52.52 49.81 43.2052.52 51 51Kasteellaan (2) 2 53.20 2

0.0 0.0

3 gevel VL 55.2551.84 45.151 1.5 54.63 51.84 45.1554.63 55 55totaal (0) 55.15
VL 56.6353.23 46.531 4.5 56.02 53.23 46.5356.02 57 57totaal (0) 56.53
VL 56.9753.57 46.861 7.5 56.36 53.57 46.8656.36 57 57totaal (0) 56.86
VL 54.7051.29 44.591 1.5 54.09 51.29 44.5954.09 50 50Kloppenbergweg (1) 5 54.59 5
VL 56.0752.66 45.951 4.5 55.46 52.66 45.9555.46 51 51Kloppenbergweg (1) 5 55.95 5
VL 56.4653.05 46.341 7.5 55.86 53.05 46.3455.86 51 51Kloppenbergweg (1) 5 56.34 5
VL 45.9842.58 35.971 1.5 45.29 42.58 35.9745.29 44 44Kasteellaan (2) 2 45.97 2
VL 47.5244.12 37.511 4.5 46.83 44.12 37.5146.83 46 46Kasteellaan (2) 2 47.51 2
VL 47.4244.02 37.401 7.5 46.73 44.02 37.4046.73 45 45Kasteellaan (2) 2 47.40 2

0.0 0.0

4 gevel VL 53.7350.32 43.631 1.5 53.11 50.32 43.6353.11 54 54totaal (0) 53.63
VL 54.8451.44 44.731 4.5 54.23 51.44 44.7354.23 55 55totaal (0) 54.73
VL 55.3551.94 45.231 7.5 54.74 51.94 45.2354.74 55 55totaal (0) 55.23
VL 53.5050.10 43.401 1.5 52.89 50.10 43.4052.89 49 48Kloppenbergweg (1) 5 53.40 5
VL 54.6051.19 44.491 4.5 54.00 51.19 44.4954.00 50 49Kloppenbergweg (1) 5 54.49 5
VL 55.0951.68 44.971 7.5 54.49 51.68 44.9754.49 50 50Kloppenbergweg (1) 5 54.97 5
VL 40.7237.32 30.711 1.5 40.02 37.32 30.7140.02 39 39Kasteellaan (2) 2 40.71 2
VL 42.1938.79 32.181 4.5 41.50 38.79 32.1841.50 40 40Kasteellaan (2) 2 42.18 2
VL 42.8539.45 32.841 7.5 42.16 39.45 32.8442.16 41 41Kasteellaan (2) 2 42.84 2

0.0 0.0

5 gevel VL 52.5749.16 42.471 1.5 51.95 49.16 42.4751.95 53 52totaal (0) 52.47
VL 53.6850.27 43.571 4.5 53.07 50.27 43.5753.07 54 54totaal (0) 53.57
VL 54.3350.92 44.211 7.5 53.72 50.92 44.2153.72 54 54totaal (0) 54.21
VL 52.4048.99 42.301 1.5 51.79 48.99 42.3051.79 47 47Kloppenbergweg (1) 5 52.30 5
VL 53.5350.12 43.421 4.5 52.93 50.12 43.4252.93 49 48Kloppenbergweg (1) 5 53.42 5
VL 54.1750.77 44.051 7.5 53.57 50.77 44.0553.57 49 49Kloppenbergweg (1) 5 54.05 5
VL 38.3234.92 28.321 1.5 37.62 34.92 28.3237.62 36 36Kasteellaan (2) 2 38.32 2
VL 38.9135.51 28.901 4.5 38.22 35.51 28.9038.22 37 37Kasteellaan (2) 2 38.90 2
VL 39.7536.35 29.751 7.5 39.06 36.35 29.7539.06 38 38Kasteellaan (2) 2 39.75 2

0.0 0.0

6 gevel VL 47.2943.88 37.181 1.5 46.68 43.88 37.1846.68 47 47totaal (0) 47.18
VL 48.3144.90 38.191 4.5 47.71 44.90 38.1947.71 48 48totaal (0) 48.19
VL 48.6045.19 38.471 7.5 48.00 45.19 38.4748.00 49 48totaal (0) 48.47
VL 47.2943.88 37.181 1.5 46.68 43.88 37.1846.68 42 42Kloppenbergweg (1) 5 47.18 5

0.0 0.0
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4K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 48.3144.90 38.191 4.5 47.71 44.90 38.1947.71 43 43Kloppenbergweg (1) 5 48.19 5
VL 48.6045.19 38.471 7.5 48.00 45.19 38.4748.00 44 43Kloppenbergweg (1) 5 48.47 5
VL -99.00-- --1 1.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2
VL -99.00-- --1 4.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2
VL -99.00-- --1 7.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2

7 gevel VL 46.3842.98 36.281 1.5 45.77 42.98 36.2845.77 46 46totaal (0) 46.28
VL 46.7543.34 36.631 4.5 46.16 43.34 36.6346.16 47 47totaal (0) 46.63
VL 47.2443.83 37.111 7.5 46.65 43.83 37.1146.65 47 47totaal (0) 47.11
VL 46.3842.98 36.281 1.5 45.77 42.98 36.2845.77 41 41Kloppenbergweg (1) 5 46.28 5
VL 46.7543.34 36.631 4.5 46.16 43.34 36.6346.16 42 42Kloppenbergweg (1) 5 46.63 5
VL 47.2443.83 37.111 7.5 46.65 43.83 37.1146.65 42 42Kloppenbergweg (1) 5 47.11 5
VL -99.00-- --1 1.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2
VL -99.00-- --1 4.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2
VL -99.00-- --1 7.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2

0.0 0.0

8 gevel VL 45.5742.16 35.471 1.5 44.95 42.16 35.4744.95 46 45totaal (0) 45.47
VL 45.8142.40 35.681 4.5 45.21 42.40 35.6845.21 46 46totaal (0) 45.68
VL 46.5343.13 36.401 7.5 45.94 43.13 36.4045.94 47 46totaal (0) 46.40
VL 45.5642.16 35.461 1.5 44.95 42.16 35.4644.95 41 40Kloppenbergweg (1) 5 45.46 5
VL 45.8042.39 35.681 4.5 45.21 42.39 35.6845.21 41 41Kloppenbergweg (1) 5 45.68 5
VL 46.5243.11 36.391 7.5 45.93 43.11 36.3945.93 42 41Kloppenbergweg (1) 5 46.39 5
VL 9.335.92 -.761 1.5 8.70 5.92 -.768.70 7 7Kasteellaan (2) 2 9.24 2
VL 14.0210.61 3.951 4.5 13.38 10.61 3.9513.38 12 12Kasteellaan (2) 2 13.95 2
VL 21.5718.17 11.541 7.5 20.90 18.17 11.5420.90 20 20Kasteellaan (2) 2 21.54 2

0.0 0.0

9 gevel VL 43.1339.73 33.101 1.5 42.46 39.73 33.1042.46 43 43totaal (0) 43.10
VL 43.7840.38 33.731 4.5 43.12 40.38 33.7343.12 44 44totaal (0) 43.73
VL 44.8541.45 34.801 7.5 44.19 41.45 34.8044.19 45 45totaal (0) 44.80
VL 38.5235.12 28.421 1.5 37.91 35.12 28.4237.91 34 33Kloppenbergweg (1) 5 38.42 5
VL 39.2435.83 29.111 4.5 38.65 35.83 29.1138.65 34 34Kloppenbergweg (1) 5 39.11 5
VL 40.1736.76 30.021 7.5 39.58 36.76 30.0239.58 35 35Kloppenbergweg (1) 5 40.02 5
VL 41.2937.89 31.301 1.5 40.59 37.89 31.3040.59 39 39Kasteellaan (2) 2 41.30 2
VL 41.9038.50 31.901 4.5 41.20 38.50 31.9041.20 40 40Kasteellaan (2) 2 41.90 2
VL 43.0439.64 33.041 7.5 42.35 39.64 33.0442.35 41 41Kasteellaan (2) 2 43.04 2

0.0 0.0

10 gevel VL 40.0836.68 29.981 1.5 39.47 36.68 29.9839.47 40 40totaal (0) 39.98
VL 40.6237.21 30.491 4.5 40.03 37.21 30.4940.03 41 40totaal (0) 40.49
VL 41.0437.63 30.901 7.5 40.46 37.63 30.9040.46 41 41totaal (0) 40.90
VL 40.0836.68 29.981 1.5 39.47 36.68 29.9839.47 35 35Kloppenbergweg (1) 5 39.98 5
VL 40.6237.21 30.491 4.5 40.03 37.21 30.4940.03 36 35Kloppenbergweg (1) 5 40.49 5
VL 41.0437.63 30.901 7.5 40.46 37.63 30.9040.46 36 36Kloppenbergweg (1) 5 40.90 5
VL -99.00-- --1 1.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2
VL -99.00-- --1 4.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2
VL -99.00-- --1 7.5 -- -- ---- -101 -92Kasteellaan (2) 2 -89.90 2

0.0 0.0

11 gevel VL 44.9941.58 34.891 1.5 44.37 41.58 34.8944.37 45 45totaal (0) 44.89
VL 45.5842.17 35.461 4.5 44.98 42.17 35.4644.98 46 45totaal (0) 45.46
VL 46.4943.08 36.361 7.5 45.89 43.08 36.3645.89 46 46totaal (0) 46.36
VL 44.8241.41 34.721 1.5 44.20 41.41 34.7244.20 40 40Kloppenbergweg (1) 5 44.72 5
VL 45.4142.00 35.291 4.5 44.82 42.00 35.2944.82 40 40Kloppenbergweg (1) 5 45.29 5
VL 46.3242.91 36.191 7.5 45.73 42.91 36.1945.73 41 41Kloppenbergweg (1) 5 46.19 5
VL 30.7427.34 20.731 1.5 30.04 27.34 20.7330.04 29 29Kasteellaan (2) 2 30.73 2
VL 31.3327.93 21.321 4.5 30.65 27.93 21.3230.65 29 29Kasteellaan (2) 2 31.32 2
VL 32.1428.74 22.131 7.5 31.46 28.74 22.1331.46 30 30Kasteellaan (2) 2 32.13 2

0.0 0.0

12 gevel VL 44.8441.43 34.741 1.5 44.22 41.43 34.7444.22 45 45totaal (0) 44.74
VL 45.2941.88 35.161 4.5 44.69 41.88 35.1644.69 45 45totaal (0) 45.16

0.0 0.0

WinHavik 8.70 (c) dirActivity-software 14-07-2016 09:59



5K+ Adviesgroep b.v.

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag( )̂ avond( )̂ nacht( )̂

( )̂ VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

VL 46.3442.93 36.211 7.5 45.75 42.93 36.2145.75 46 46totaal (0) 46.21
VL 44.6741.26 34.571 1.5 44.05 41.26 34.5744.05 40 40Kloppenbergweg (1) 5 44.57 5
VL 45.1241.71 34.991 4.5 44.52 41.71 34.9944.52 40 40Kloppenbergweg (1) 5 44.99 5
VL 46.1242.71 35.991 7.5 45.53 42.71 35.9945.53 41 41Kloppenbergweg (1) 5 45.99 5
VL 30.7427.34 20.741 1.5 30.05 27.34 20.7430.05 29 29Kasteellaan (2) 2 30.74 2
VL 31.1227.72 21.101 4.5 30.43 27.72 21.1030.43 29 29Kasteellaan (2) 2 31.10 2
VL 33.2629.86 23.251 7.5 32.58 29.86 23.2532.58 31 31Kasteellaan (2) 2 33.25 2

13 gevel VL 40.1536.74 30.051 1.5 39.53 36.74 30.0539.53 40 40totaal (0) 40.05
VL 41.1137.70 30.981 4.5 40.51 37.70 30.9840.51 41 41totaal (0) 40.98
VL 43.0139.60 32.881 7.5 42.41 39.60 32.8842.41 43 43totaal (0) 42.88
VL 40.0936.68 29.991 1.5 39.47 36.68 29.9939.47 35 35Kloppenbergweg (1) 5 39.99 5
VL 41.0337.62 30.911 4.5 40.44 37.62 30.9140.44 36 36Kloppenbergweg (1) 5 40.91 5
VL 42.5239.10 32.381 7.5 41.93 39.10 32.3841.93 38 37Kloppenbergweg (1) 5 42.38 5
VL 21.3517.95 11.311 1.5 20.69 17.95 11.3120.69 19 19Kasteellaan (2) 2 21.31 2
VL 23.5720.16 13.501 4.5 22.93 20.16 13.5022.93 22 22Kasteellaan (2) 2 23.50 2
VL 33.3329.93 23.301 7.5 32.66 29.93 23.3032.66 31 31Kasteellaan (2) 2 33.30 2

0.0 0.0

14 gevel VL 37.3333.94 27.341 1.5 36.63 33.94 27.3436.63 37 37totaal (0) 37.34
VL 37.7234.32 27.721 4.5 37.03 34.32 27.7237.03 38 38totaal (0) 37.72
VL 38.4135.01 28.411 7.5 37.72 35.01 28.4137.72 38 38totaal (0) 38.41
VL -99.00-- --1 1.5 -- -- ---- -104 -95Kloppenbergweg (1) 5 -89.90 5
VL -99.00-- --1 4.5 -- -- ---- -104 -95Kloppenbergweg (1) 5 -89.90 5
VL -99.00-- --1 7.5 -- -- ---- -104 -95Kloppenbergweg (1) 5 -89.90 5
VL 37.3333.94 27.341 1.5 36.63 33.94 27.3436.63 35 35Kasteellaan (2) 2 37.34 2
VL 37.7234.32 27.721 4.5 37.03 34.32 27.7237.03 36 36Kasteellaan (2) 2 37.72 2
VL 38.4135.01 28.411 7.5 37.72 35.01 28.4137.72 36 36Kasteellaan (2) 2 38.41 2

0.0 0.0
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SAMENVATTING RESULTATEN 
 
Algemeen 
Projectnummer   : AM16258 
Soort  onderzoek  : Verkennend bodemonderzoek 
Adres onderzoekslocatie : Kasteellaan 1 te Eijsden  
Gemeente   : Eijsden-Margraten 
Kadastrale registratie  : A, nr. 1847 (ged.) en 1935 (ged.)  
Coördinaten   : X =  177.520 / Y =  311.904  
Oppervlakte   : circa 7000 m2  
Aanleiding onderzoek : herontwikkeling van de onderzoekslocatie 
Opdrachtgever  : BRO 
 
Onderzoekshypothese 
Hypothese conform NEN 5740 : onverdacht 
 
Onderzoeksopzet 
Boringen tot 0,5 m-mv.  : 12 
Boringen tot 2,0 m-mv.  : 3    
Peilbuizen   : 1 
 
Zintuiglijke waarnemingen 
Bovengrond (0,0-0,5 m-mv.) : plaatselijk bijmengingen met baksteen, puin en kolen 
Ondergrond (0,5-2,0m-mv.) : plaatselijk bijmengingen met baksteen, puin en kolen 
Grondwater   : geen grondwater aanwezig binnen 5 m-mv. 
 
Laboratoriumonderzoek 
Bovengrond (0-0,5 m-mv.) : (plaatselijk) licht verhoogde gehaltes aan cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, en nikkel, plaatselijk matig verhoogde gehaltes koper en som PCB. 
Plaatselijk een sterk verhoogd gehalte aan zink. 

Ondergrond (0,5-2,0 m-mv.) : plaatselijk licht verhoogde gehaltes cadmium en zink. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in juli en augustus 2016 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Kasteellaan 1 te Eijsden.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehaltes aan cadmium en lood aanwezig 
zijn en plaatselijk licht verhoogde gehaltes aan kobalt, koper, kwik, nikkel en zink. Plaatselijk is een matig 
verhoogd gehalte aan zink en een matig verhoogd gehalte aan Polychloorbifenylen (som PCB) aangetoond.  
 
Na uitsplitsing van grondmengmonster MM1 waarin de matig verhoogde gehaltes aan zink en som PCB zijn 
aangetoond is gebleken dat in de bovengrond ter plaatse van boring 9 een matig verhoogd gehalte koper en 
een sterk verhoogd gehalte aan zink aanwezig is. De in grondmengmonster MM1 aangetoonde matig 
verhoogde concentratie som PCB is in de separaat geanalyseerde deelmonsters niet meer aangetoond. Dit 
betreft waarschijnlijk een puntverontreiniging van zeer geringe omvang.  
In de ondergrond zijn licht verhoogde gehaltes aan cadmium en zink vastgesteld. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven voor wat betreft het aangetroffen sterk verhoogde gehalte aan 
zink (en het matig verhoogde gehalte aan koper) in de bovengrond ter plaatse van boring 9 aanleiding tot het 
uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt momenteel een belemmering voor de voorgenomen 
planontwikkeling. 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing 
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1.  INLEIDING 
 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

Adres onderzoekslocatie  : Kasteellaan 1 te Eijsden  
Gemeente   : Eijsden-Margraten 
Kadastrale registratie  : A, nr. 1847 (ged.) en 1935 (ged.)   
Oppervlakte   : circa 7000 m2  
Huidig gebruik van de locatie : onbebouwd / verwilderde tuin /braakliggend  
Toekomstig gebruik  : boerderijwoning met carréhoeve met poortgebouw 

 
Dit bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de NEN-5740. Het verkennend 
bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de 
onderzoekslocatie en aanvullend hierop een bodemonderzoek op het perceel. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling 
(nieuwbouw van een boerderijwoning en carréhoeve met poortgebouw). 
 
Doel 
Het doel van het verkennend onderzoek is, middels een steekproef, het vaststellen van de actuele 
bodemkwaliteit ter plaatse.  Het onderzoek is niet bedoeld om een exacte aard en omvang van een eventuele 
verontreiniging aan te geven. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar 
aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 de onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 
4 worden de veldwerkzaamheden (grond- en grondwateronderzoek) beschreven. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk  6, 
waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven. 
 
Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in juli en augustus 2016. De chemische analyses 
zijn uitgevoerd door ALcontrol Laboratories BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door 
de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn 
uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 
(opzet conform NEN-5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming).  
 
Opgemerkt wordt dat bij een verkennend bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze 
bemonstering en het nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat 
puntverontreinigingen, welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden 
aangetoond. Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal 
voorkomen. Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
 
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor 
maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu 
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de 
voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor Aeres 
Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres Milieu niet 
instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 
 

2.1 Inleiding 

 
Conform het onderzoeksprotocol NEN5725 en NEN5707 is ten behoeve van de bepaling van de 
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit vooronderzoek 
zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 t/m 2.6 opgenomen informatie is afkomstig van/uit: 

 Terreininspectie; 
 Archiefonderzoek gemeente Eijsden-Margraten; 
 Het Bodemloket; 
 Topotijdreis.nl. 
 

In principe richt het vooronderzoek zich op alle percelen waarop het onderzoek betrekking heeft én de direct 
hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden ook de 
percelen hier weer aan grenzend meegenomen.  
 
Indien de aangrenzende percelen groot zijn, wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf 
de grens van de bodemonderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij er aanleiding bestaat toch het gehele 
perceel te onderzoeken.  
 
Op onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1: globale begrenzing onderzoekslocatie (Bron luchtfoto: GISViewer Limburg) 
 

2.2 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan Kasteellaan 1 te Eijsden. Kadastraal is de locatie bekend als gemeente 
Eijsden, sectie A, nr. 1847 (ged.) en 1935 (ged.). De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X =  177.520 / Y =  
311.904. Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. 
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2.3 Historisch overzicht en omgeving 

 
In het kader van het archeologisch bureauonderzoek [Aeres Milieu 8 augustus 2016] is historisch kaartmateriaal 
bestudeerd. Op de oudst bestudeerde kaart, de Tranchotkaart uit circa 1807 (afbeelding 2) zijn naast het kasteel 
Oost de dan nog grotendeels bestaande dienstgebouwen op het voorhof van het genoemde kasteel te zien. Deze 
bestaan uit U-vormige bouwwerken met een klein bijgebouw in het midden. Rondom het kasteel zelf is nog de 
kasteelgracht te zien. Deze ligt ook in het uiterste zuidwestelijke deel van het plangebied. Het plangebied is 
verder als boomgaard (kasteeltuin) in gebruik. Ten zuidoosten van het plangebied is de historische 
bebouwingskern van Oost te zien. 
 
Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (afbeelding 3)1 is op kadastraal niveau de situatie te zien. Op 
deze kaart wordt duidelijk dat het kasteel uit twee los van elkaar gelegen gebouwen bestaat.  
Het zuidwestelijke deel betreft de 16e eeuwse L-vormige aanbouw. De omgrachting is nog aanwezig en lijkt ook 
in het zuidwestelijke deel van het plangebied te liggen. Binnen het plangebied wordt duidelijk dat het oostelijk 
gelegen bouwwerk binnen het voorhof is gesloopt tussen 1807 en 1811-1832. Nu is ook de in 1880 gesloopte 
kapel te zien die direct aan de noordvleugel ligt. Onduidelijk is of deze kapel ook al in 1807 aanwezig was. De 
zone buiten deze bijgebouwen, in het noordelijke en oostelijke deel van het plangebied, zijn volgens de 
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)2 behorende bij het minuutplan, als “boomkwekerij” in gebruik. 
 
Op de kaart uit 1837-1844 (afbeelding 4) wordt duidelijk dat ook delen van het noordelijk gelegen gebouw van 
het voorhof zijn gesloopt. Er staat ter plaatse nog één gebouw weergegeven. Het zal om de kapel gaan. Het 
overige deel van het plangebied zal als hof/erf (tussen de gebouwen van het voorhof) en verder als boomgaard 
of mogelijk als tuin in gebruik zijn.  
 
In 1925 is ook het zuidelijke gebouw van het voorhof gesloopt. Ook de kapel is inmiddels gesloopt (in 1880) en 
de kasteelgracht is inmiddels gedempt. Het enige gebouw op het voorhof betreft de huidige kasteelboerderij 
(Kasteellaan 3). Het plangebied zal verder als erf en tuin of boomgaard in gebruik zijn.  
Ook op de kaarten uit 1950 en 1992 is dezelfde situatie te zien. Binnen het plangebied, op de voorhof, staat de 
huidige kasteelboerderij aangegeven. Het overige deel van het plangebied is als tuin of boomgaard in gebruik. 
 

 
Afbeelding 2: Historische Tranchotkaart uit circa 1807, met in het rood het plangebied aangegeven (Bron: Landesvermessungsamt NRW, 
Kartenaufnahme der Rheinlande blad 83 Maastricht). 

                                            
1 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Eijsden, sectie A, blad 3. 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. 
2 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. 
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Afbeelding 3: Minuutplan uit 1811-1832 (links) en het minuutplan met de huidige topografische situatie (rechts). Het plangebied is aangegeven 
in het rood (Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 
 

 

  
Afbeelding 4: Historisch kaartmateriaal uit respectievelijk 1837-1844, 1925, 1950 en 1992, met in het rood het plangebied  (Bron:, grote 
Historische Provincie Atlas, Limburg 1837-1844, blad 103 en www.topotijdreis.nl). 
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Het plangebied ligt op het voormalige voorhof van het kasteel Oost. Het was de residentie van het geslacht Van 
Oost. In de 12e eeuw was al sprake van de ridder Van Oost. De oudst bekende bouwconstructie van dit kasteel, 
de huidige toren, stamt uit de 13e eeuw. Bekend is dat de toren is gebouwd op een motte. Dit geeft aan dat er 
mogelijk sprake was van voorgangers van het van oorsprong laatmiddeleeuwse kasteel. Omstreeks 1400 
fungeerde het kasteel als centrum van meerdere laathoven in het gebied. 
Het is niet bekend hoe lang al sprake was van een voorhof, maar het is waarschijnlijk dat ter plaatse sinds 
tenminste de 13e – 14e eeuw al gebouwen aanwezig waren. Op historisch kaartmateriaal blijkt dat op dit voorhof 
en binnen het plangebied meerdere bebouwing aanwezig was. Deze bestonden uit dienstgebouwen, een 
koetshuis en een kapel. Al deze gebouwen zijn in de loop van de 19e eeuw gesloopt. In de (laat) 19e eeuw werd 
de huidige kasteelboerderij gebouwd. Deze staat bekend als een rijksmonument (monumentnummer 15.520).  
 
Ter plaatse van de nieuw te bouwen carréhoeve in het oostelijke deel van het plangebied waren de voormalige 
dienstgebouwen gesitueerd (zie afbeelding 5). Verwacht wordt dat ter plaatse zich in de bodem funderings- en 
bebouwingsresten van de voormalige dienstgebouwen en van de in 1880 gesloopte kapel bevinden. Resten 
worden verwacht vanaf het maaiveld.  
 

 
Afbeelding 5: Minuutplan 1811 – 1832 geprojecteerd op de toekomstige situatie 

2.4 Dossieronderzoek 

 
Op 5 juli 2016 is contact opgenomen met de gemeente Eijsden-Margraten voor het verkrijgen van de historische 
informatie. Op 17 juli 2016 heeft een medewerkster van de afdeling Strategie, Beleid en Projecten een 
tanksaneringscertificaat uit februari 1997 beschikbaar gesteld van de sanering van een ondergrondse 
huisbrandolietank met een volume van 5000 liter. De tank is inwendig gereinigd en gevuld met zand. Een  
verontreiniging is niet aangetroffen. Het tanksaneringscerttificaat is bijgevoegd als bijlage 7.  
 
Verdere informatie was niet beschikbaar in het gemeentelijk archief. 
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2.5 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1.  
 

 
 Geohydrologische 
 indeling 

 
Diepte t.o.v. NAP 

(m) 

 
 Formatie 

 
Samenstelling en doorlatendheid 
 

 
Pleistocene Deklaag 
1e Watervoerend pakket met 
mogelijke schijnspiegels boven 
leemlaagjes 

 
65+ tot  63+ 

 
Nuenen Groep 
 
 

 
Overwegend klei en Löss (leem).  

 
1e Watervoerend pakket: 
Maasterrassen (onder dunne 
deklaag) 

 
63+ tot 52+ 

 
Terrasgrind pakket 
(Pleistoceen) 

 
Grindrijke zanden, als terrassen ach-
terblijvende als gevolg van een zich 
insnijdende Maas. Hierdoor kunnen oudere 
grinden ver van de Maas voorkomen. 

 
1e Watervoerend pakket 

 
52+ tot 50- 

  

 
Formatie van Gulpen, 
Maastricht en Houthem 
(Krijt en Onder Tertiair) 

 
Fijnkorrelige kalkstenen met soms 
vuursteenlaagjes. Als gevolg van oplossen 
van kalk (karst) en breuken  ontstaan wa-
tervoerende reservoirs 

Bron: Profiel F  uit Grondwaterplan Limburg, (Prov. Waterstaat Limburg rapport GB 2008, oktober 1985) 
Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling 
 
De stromingsrichting en diepte van het freatisch grondwater volgens het Grondwaterplan Limburg globaal 
noordwestelijk gericht en bevindt zich dieper dan 5,0 m-mv. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen de 
grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied.  
 

2.6 Beschrijving van de onderzoekslocatie 

 
Op 25 juli 2016 is een veldinspectie uitgevoerd, hierbij  is gelet op het terreingebruik en de aanwezigheid van 
ondergrondse tanks, stookplaatsen, (half)verhardingslagen, ophogingen, storthopen, dempingen, afgravingen en 
asbesthoudend materiaal op het maaiveld.  
 
Het plangebied bestaat uit twee kadastrale percelen (sectie A nummer 1847 (ged.) en 1935 (ged.)). Het kasteel 
en de bestaande boerderijwoning (in gebruik als schuur) behoren beide niet tot het onderzochte terrein (zie 
afbeelding 1). 
 
De onderzoekslocatie is volledig onbebouwd en braakliggend. Het terrein loopt naar het oosten af,  in het noorden 
en westen ligt het terrein op circa 50,0 m +NAP, in het uiterste oosten op 49,25 m +NAP. 
 
Het terrein ten oosten van de schuur wordt grotendeels ingenomen door voorraden bouwmateriaal op pallets 
(afbeelding 6a en b). In de bodem bleken nog veel grind- en cementtegels aanwezig, deze waren echter 
overwoekerd geraakt. Tenslotte was het braakgelegen terrein dichtbegroeid met manshoge brandnetels, distels, 
grassen en struiken (afbeelding 7a en b). 
 

         
Afbeelding 6: Zicht op het plangebied rond de schuur. Links (a) het terrein aan de westzijde van de hoeve (schuur), gezien naar het noorden 
en rechts (b) de oostkant gezien naar het zuidwesten. Op de pallets staan ingepakte bouwmaterialen, zoals natuurstenen bouwelementen, 
bakstenen (veldbrand) en tegels. 
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Afbeelding 7a en b: Zicht op het braakliggend terrein binnen het plangebied. Links (a) het terrein ten noordoosten van de hoeve (schuur), 
gezien naar het noorden. Rechts (b) de voormalige boomgaard (perceel 1935) gezien naar het noordwesten. Op de achtergrond is het kasteel 
Oost zichtbaar. 

 
Er zijn geen waarnemingen gedaan welke wijzen op de aanwezigheid van bodemverontreinigingen of  bronnen 
van verontreinigingen. Meer foto’s van de onderzoekslocatie zijn opgenomen in bijlage 2. 
 
De onderzoekslocatie wordt aan de noordzijde begrensd door bossage, aan de oostzijde door agrarisch 
bouwland, aan de zuidzijde door de kasteellaan en de voormalige boerderijwoning (nu in gebruik als schuur) en 
aan de westzijde door kasteel Oost en braakliggend gebied.  
 

2.7 Asbest 

 
Conform de NEN 5707 (Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond)) 
is er sprake van een asbestverdachte locatie indien er sprake is van één of meer van de hieronder beschreven 
activiteiten of gebeurtenissen: 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden van bedrijven, die asbesthoudende producten, apparaten of 

voorwerpen vervaardigen en/of verwerken; 
 de eventuele aanwezigheid in het verleden en/of heden van bedrijfsgebouwen (o.a. schuren), waarin 

(veel) asbesthoudende bouwstoffen zijn verwerkt, en of de aanwezigheid van asbestresten in de bodem 
en/of onder verhardingen (o.a. erven van boerderijen); 

 de aanwezigheid van woongebouwen, gebouwd van asbestcementplaten, dan wel in het verleden 
gerenoveerd met toepassing van asbestcementproducten, met een gerede kans dat asbestresten in 
tuinen en/of plantsoenen zijn achtergebleven; 

 eventuele stortingen van asbestverdachte afvalstoffen; 
 de kans op aanwezigheid van asbesthoudende buizen of ophooglagen in de ondergrond; 
 de toepassing van asbesthoudende beschoeiingen langs watergangen of in (volks)tuinen; 
 de (vroegere) aanwezigheid van glastuinbouw, danwel afval van kassen op of in de bodem; 
 er hebben in het verleden calamiteiten met asbest plaatsgevonden (asbestbrand), zonder dat de 

verspreid geraakte asbestresten (meteen) zijn opgeruimd. 
 
Uit het dossieronderzoek en de uitgevoerde veldinspectie is geen informatie naar voren gekomen dat 
bovengenoemde activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden.  
 
Op die locaties waar een veldinspectie mogelijk was, is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. 
 

2.8 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 

 
Het noordelijke gedeelte van de onderzoekslocatie zal worden bebouwd met een boerderijwoning. Op het 
zuidelijke terreingedeelte zal een carréhoeve met poortgebouw worden gebouwd. Op afbeelding 8 is de nieuwe 
situatie weergegeven.  
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Afbeelding 8: Toekomstige situatie onderzoekslocatie (bron: BRO) 
 

2.9 Onderzoekshypothese 

 
Gebaseerd op de verzamelde gegevens uit het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als “onverdacht”   
beschouwd. Het onderzoek is dan ook uitgevoerd conform de NEN 5740 norm voor onverdachte locaties. 
Vanwege het voormalig gebruik van de onderzoekslocatie als boomgaard en daarbij de mogelijke voormalige 
toepassing van bestrijdingsmiddelen dient rekening gehouden te worden met aantreffen van verhoogde 
concentraties aan OCB’s (bestrijdingsmiddelen). Hiermee is rekening gehouden in de onderzoeksopzet. 
 
De aanwezigheid van asbestverdacht materiaal in de bodem wordt niet verwacht (niet verdacht). 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 
 

3.1 Inleiding 

 
Op basis van de verzamelde informatie uit het vooronderzoek (NEN 5725) en de gestelde 
onderzoekshypothese(n) voor de onderzoekslocatie, is een onderzoeksstrategie opgesteld conform de richtlijnen 
van de onderzoeksnorm NEN-5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, januari 2009) van het 
Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 

3.2 Onderzoeksstrategie 

 
In principe worden boringen willekeurig verspreid over de gehele onderzoekslocatie. Voor het vaststellen van de 
milieuhygiënische conditie van de bodem (grond en grondwater) van de onderzoekslocatie zal volgens 
onderstaande strategie veldwerk en monstername voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.  
 

ONDERZOEKSNORM NEN-5740 'onverdacht' 
Aantal boringen Aantal te nemen monsters Aantal te onderzoeken 

(meng)monsters 
oppervlakte  

(m²) 
tot 

0,5 m 
èn tot 
2 m 

 
èn met  
peilbuis 

grond Grondwater2) 
bovengrond ondergrond grondwater 

0-0,5 m 0,5-2,0 m1 
7000 12 3 1 16 12 1 2 2 1 

Analysepakket NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-grond 
incl. lutos 

NEN-
grondwater 

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN-5740 “onverdacht” 
1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen. 
2) Het freatisch grondwater bevindt zich dieper dan 5 m-mv. Conform de NEN 5740 kan in dat geval een onderzoek naar de                                        

kwaliteit van het grondwater achterwege blijven. De boring zal worden doorgezet tot 2,0 m-mv. 
  
Legenda bij tabel 3.1 
m:  meter beneden maaiveld 
lutos: lutum en organische stofgehalte 
 
De bovengrond en de ondergrond worden onderzocht op de stoffen uit het NEN 5740 ‘standaardpakket’: 

 drogestof-bepaling 
 9 zware metalen  
 10 polycyclische aromatische koolwaterstoffen  
 7 Polychloorbifenylen (PCB) 
 minerale olie  
 
Vanwege het voormalige gebruik als boomgaard en daarbij de mogelijke toepassing van bestrijdingsmiddelen 
zijn de mengmonsters van de bovengrond aanvullend geanalyseerd op OCB’s. 
 
Tevens bepaalt het laboratorium het gehalte aan organische stof en lutumgehalte voor het vaststellen van een 
toetsingskader voor de lokale bodemkwaliteit. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 
 

4.1 Algemeen 

 
Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, is op de onderzoekslocatie een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.   
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL  SIKB 2000 conform protocollen 2001 
en 2002 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 

4.2 Grondbemonstering 

 
Op 25 juli 2016 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf  3.2 weergegeven onderzoeksstrategie 
conform protocol 2001 van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer H. van den Tillaar en assistente mevrouw L. van Diepen. 
De heer van den Tillaar is erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 
2001, 2002 en 2018.  
 
De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor ( 7 of 10 cm). Tevens zijn een stootpin en een 
puinboor (wokkel) ingezet. Ondanks de inzet van deze twee laatste hulpmiddelen zijn diverse boringen 
uiteindelijk gestaakt, omdat werd gestuit op baksteen en/of grind. Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 3. 
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt 
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 4).  
 
In onderstaande tabel zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd. 
 

Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
1 0 – 1,5 Sporen baksteen, sporen kolen 
2 0 – 0,5 

1,0 – 1,25 
1,25 

Sporen kolen 
Sporen baksteen 
Boring gestaakt 

3 0 – 0,5 
0,5 – 1,2 
1,2 

Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Matig baksteenhoudend, sporen kolen, sporen puin.  
Boring gestaakt 

4 0 – 0,5 
0,5 

Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Boring gestaakt 

5 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen, sporen puin 
7 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen  
9 0 – 0,6 Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
10 0 – 0,3 

0,3 
Sporen baksteen 
Boring gestaakt 

11 0 – 0,5 
0,5 – 1,2 
1,2 

Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Matig baksteenhoudend, sporen kolen, spoor keramiek 
Boring gestaakt 

12 0 – 1,2 
1,2 

Sporen baksteen, sporen kolen 
Boring gestaakt 

13 0 – 0,5 
1,2 

Zwak koolhoudend, zwak baksteenhoudend, sporen puin 
Boring gestaakt 

14 0 – 0,5 
0,5 – 1,5 
1,5 – 2,0 
2,0 – 2,5 
2,9 

Sporen baksteen, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Matig baksteenhouden, sporen kolen 
Sporen baksteen, sporen kolen 
Boring gestaakt 
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Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
15 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen 
16 0 – 0,5 

0,5 – 0,9 
0,9 

Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Matig baksteenhoudend 
Boring gestaakt 

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het voorkomen 
van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein plaatsgevonden.  Door 
de overdadige begroeiing (zie afbeelding 7a en 7b) was het niet mogelijk om op het gehele terrein een 
maaiveldinspectie uit te voeren. In de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 
Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in 
de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 
 

5.1 Algemeen 

 
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 
 

5.2 Grond(meng)monster(s) 

 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al 
dan niet mengmonsters samengesteld volgens onderstaande tabel. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de 
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

(Meng)monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke waarnemingen 

MM1 1-1 
5-1 
7-1 
9-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 

Sporen baksteen, sporen kolen 
Sporen kolen 
Sporen baksteen, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 

MM2 3-1 
4-1 
11-1 
12-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 

Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Sporen baksteen, sporen kolen 

MM3 1-3 
2-3 
3-2 
3-3 

1,0 – 1,5 
1,0 – 1,25 
0,5 – 1,0 
1,0 – 1,2 

Sporen baksteen, sporen kolen 
Sporen baksteen 
Matig baksteenhoudend, sporen kolen, sporen puin 
Matig baksteenhoudend, sporen kolen, sporen puin 

MM4 11-2 
12-2 
14-3 
14-4 

0,5 – 1,0 
0,5 – 1,0 
1,0 – 1,5 
1,5 – 2,0 

Matig baksteenhoudend, sporen kolen, spoor keramiek 
Sporen baksteen, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Matig baksteenhoudend, sporen kolen 

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters 
1) Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 
 

5.2.1 Analyseresultaten grond(meng)monsters 

 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van 

de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden 
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling 
Bodemkwaliteit.  
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 6 voor het analyserapport met 
nummer 12348730. 
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(Meng)monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke waarnemingen Verhoogde 
component 

Berekende concentratie 
[mg/kg d.s.] en toetsing 

MM1 0 – 0,5 Sporen baksteen, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolen, 
sporen puin 

Cadmium 
Koper 
Kwik 
Lood 
Zink 
Som PCB 

1,43 mg/kg d.s. 
44,4 mg/kg d.s 
0,168 mg/kg d.s. 
68,2 mg/kg d.s. 
613 mg/kg d.s. 
813 µg/kg d.s. 

* 
* 
* 
* 
** 
** 

MM2 0 – 0,5 Sporen baksteen, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolen 

Cadmium 
Kobalt 
Lood 
Nikkel 
Zink 

1,31 mg/kg d.s.  
16,7 mg/kg d.s. 
51,8 mg/kg d.s. 
36,5 mg/kg d.s. 
366 mg/kg d.s. 

* 
* 
* 
* 
* 

MM3 0,5 – 1,5 Sporen baksteen, matig  
baksteenhoudend, sporen kolen, 
sporen puin 

--- --- --- 

MM4 0,5 – 2,0 Sporen baksteen, zwak – matig 
baksteenhoudend, sporen kolen, 
spoor keramiek 

Cadmium 
Zink 

0,682 mg/kg d.s. 
280 mg/kg d.s. 

* 
* 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) licht verhoogd is 
met cadmium, koper, kwik en lood en matig verhoogd is met zink en polychloorbifenylen (som PCB). 
Grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verhoogd met cadmium, kobalt, lood, nikkel 
en zink. In grondmengmonster MM3 (dieptetraject 0,5 – 1,5 m-mv.) zijn geen concentraties verhoogd ten 
opzichte van de achtergrondwaarde gemeten. Grondmengmonster MM4 (dieptetraject 0,5 – 2,0 m-mv.) is 
licht verhoogd met cadmium en zink. 
 

5.2.2 Uitsplitsing grondmengmonster MM1 

 
Naar aanleiding van het gemeten matig verhoogde gehalte aan zink en som PCB is, in overleg met de 
opdrachtgever, besloten om de deelmonsters (4 monsters) waaruit grondmengmonster MM1 is 
samengesteld separaat te analyseren op het standaard NEN-pakket voor grond.   
De analyseresultaten van de grondmonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel 
van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde van 

de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 4-2 voor het analyserapport met 
nummer 12364324. 
 

monster-
nummer 

Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Verhoogde 
component 

Gemeten concentratie 
[mg/kg d.s.] en 

toetsing 
M5 (boring 1) 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen Cadmium 

Zink 
0,931 
236 

* 
* 

M6 (boring 5) 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen, sporen 
puin 

Cadmium 
Kobalt 
Zink 

0,785 
16 
253 

* 
* 
* 

M7 (boring 7) 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen Cadmium 
Kwik 
Lood 
Zink 

1,04 
0,161 
54,9 
360 

* 
* 
* 
* 

M8 (boring 9) 0 – 0,5 Zwak baksteenhoudend, sporen kolen Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Nikkel 
Zink 

2,46 
20,1 
118 

0,346 
121 
52,5 
2160 

* 
* 
** 
* 
* 
* 

*** 
Tabel 5.3: Toetsingsresultaten uitsplitsing grondmengmonster MM1 
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Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmonster M5 (boring 1; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) licht verontreinigd 
is met cadmium en zink. Grondmonster M6 (boring 5; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verontreinigd met 
cadmium, kobalt en zink. Grondmonster M7 (boring 7; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verontreinigd met 
cadmium, kwik, lood en zink. Grondmonster M8 (boring 9; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verontreinigd 
met cadmium, kobalt, kwik, lood en nikkel, matig verontreinigd met koper en sterk verontreinigd met zink. 
 
De aangetoonde verontreinigingen zijn waarschijnlijk te relateren aan de aangetroffen zintuiglijk 
bijmengingen in de bovengrond en het langdurig menselijk gebruik van de locatie.  
 
Zware metalen, zoals cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink, bezitten een geringe mobiliteit in de 
bodem en hechten zich met name aan slib- en kleideeltjes. Zware metalen komen van nature in bepaalde 
concentraties in de bodem voor. Deze concentraties kunnen verhoogd voorkomen in het stedelijk milieu.  
De afgifte vindt onder andere plaats door dakpannen, dakgoten, kabels en leidingen, verkeer en afval. Ook 
depositie van zware metalen op de bodem door industriële activiteiten is een mogelijke oorzaak van 
verhoogde concentraties. Tot de bedrijfsactiviteiten die verontreiniging van de bodem met zware metalen 
kunnen veroorzaken worden onder andere gerekend galvanische bedrijven, grafische industrie, sloperijen en 
metaalbewerkende industrie. 
 
PCB (Polychloorbifenylen) zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB in het milieu 
is met name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB van ongeveer 1930 tot 1980. PCB 
werden gebruikt als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, smeermiddelen en als weekmakers in 
producten zoals verf en koolstofvrij kopieerpapier. Sedert 1985 is de verkoop en het toepassen van PCB in 
Nederland verboden. 
 

5.2.3 Toetsing van de gestelde hypothese 

 
Geconcludeerd kan worden dat de berekende concentraties in de bovengrond in tegenspraak zijn met de 
vooraf geformuleerde hypothese dat de locatie als onverdacht beschouwd kan worden. De berekende 
concentratie OCB in de onderzochte grondmengmonsters van de bovengrond (MM1 en MM2) voldoen niet 
aan de verwachting dat deze componenten zouden worden aangetroffen. 
 

5.2.4 Toetsing Bodemkwaliteitskaart regio Heuvelland 

 
De gemeten licht verhoogde concentraties in grondmengmonster MM1 , MM2, MM4 en M5 t/m M8 zijn tevens 
getoetst aan de achtergrondwaarden welke zijn opgenomen in de Bodemkwaliteitskaart van de regio 
Heuvelland, zone buitengebied Eijsden (Maasdal). In onderstaande tabel zijn de gemeten concentraties en 
de achtergrondwaarden opgenomen. 
 

Grondmeng 
monster 

Component Gemeten 
concentratie 
[mg/kg d.s.] 

Achtergrondwaarden (95 P ‘statistische 
parameters’ zone Buitengebied Eijsden 
(Maasdal)’ 

Overschrijding 
achtergrondwaarden 

MM1 Cadmium 
Koper 
Kwik 
Lood 

1,1 
35 
0,15 
58 

1,42 
61 
0,18 
76,8 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

MM2 Cadmium 
Kobalt 
Lood 
Nikkel 
Zink 

1,0 
11 
42 
25 
260 

1,42 
16,1 
76,8 
30,6 
320 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Nee 

MM4 Cadmium 
Zink 

0,53 
220 

1,42 
320 

Nee 
Nee 

M5 Cadmium 
Zink 

0,71 
180 

1,42 
320 

Nee 
Nee 

M6 Cadmium 
Kobalt 
Zink 

0,57 
11 
180 

1,42 
16,1 
320 

Nee 
Nee 
Nee 

M7 Cadmium 
Kwik 
Lood 
Zink 

0,76 
0,14 
45 
270 

1,42 
0,18 
76,8 
320 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
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Grondmeng 
monster 

Component Gemeten 
concentratie 
[mg/kg d.s.] 

Achtergrondwaarden (95 P ‘statistische 
parameters’ zone Buitengebied Eijsden 
(Maasdal)’ 

Overschrijding 
achtergrondwaarden 

M8 Cadmium 
Kobalt 
Kwik 
Lood 
Nikkel 

2,0 
12 
0,29 
99 
33 

1,42 
16,1 
0,18 
76,8 
30,6 

Ja 
Nee 
Ja 
Ja 
Ja 

Tabel 5.4: Toetsing aan de achtergrondconcentraties uit de Bodemkwaliteitskaart regio Heuvelland 
 
Uit de toetsing blijkt dat de gemeten licht verhoogde concentraties cadmium, kwik lood en nikkel in 
grondmonster M8 de vastgestelde achtergrondwaarden voor de zone ‘Buitengebied Eijsden (Maasdal)’  
overschrijden. De gemeten concentraties blijven echter ruim beneden de tussenwaarde (= het gemiddelde 
van de achtergrondwaarden (AW2000) en de interventiewaarden voor grond). Het uitvoeren van een 
aanvullend of nader bodemonderzoek is voor deze componenten niet noodzakelijk. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in juli en augustus 2016 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd op een locatie gelegen aan de Kasteellaan 1 te Eijsden.  
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehaltes aan cadmium en lood aanwezig 
zijn en plaatselijk licht verhoogde gehaltes aan kobalt, koper, kwik, nikkel en zink. Plaatselijk is een matig 
verhoogd gehalte aan zink en een matig verhoogd gehalte aan Polychloorbifenylen (som PCB) aangetoond.  
 
Na uitsplitsing van grondmengmonster MM1 waarin de matig verhoogde gehaltes aan zink en som PCB zijn 
aangetoond is gebleken dat in de bovengrond ter plaatse van boring 9 een matig verhoogd gehalte koper en 
een sterk verhoogd gehalte aan zink aanwezig is. De in grondmengmonster MM1 aangetoonde matig 
verhoogde concentratie som PCB is in de separaat geanalyseerde deelmonsters niet meer aangetoond. Dit 
betreft waarschijnlijk een puntverontreiniging van zeer geringe omvang.  
 
In de ondergrond zijn licht verhoogde gehaltes aan cadmium en zink vastgesteld. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven voor wat betreft het aangetroffen sterk verhoogde gehalte aan 
zink (en het matig verhoogde gehalte aan koper) in de bovengrond ter plaatse van boring 9 aanleiding tot het 
uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek.  
 
De milieuhygiënische conditie van de bodem vormt momenteel een belemmering voor de voorgenomen 
planontwikkeling. 
 
De aangetroffen lichte verontreinigingen in de grond kunnen wel bij grondafvoer beperkingen opleveren ten 
aanzien van het (her)gebruik van de grond omdat dan veelal andere normen gelden. Ten aanzien van 
hergebruik van deze grond elders is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM16258

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 juli 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

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

EIJSDEN
A
2090

0 m 10 m 50 m

1

3

Kasteellaan

1997

2088

1847

2090

1935

1821

2089

2087



Omgevingskaart Klantreferentie: AM16258

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object EIJSDEN A 2090
Kasteellaan 1, 6245 SB EIJSDEN
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 
 

Foto’s onderzoekslocatie 
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BIJLAGE 3 
 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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BIJLAGE 4 
 

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
 
 
 
 
 



Projectcode: AM16258

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, sporen grind, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, sterk kleiïg, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, donkerbruin, Edelmanboor, 
spoor mergel100

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donker oranjebruin, Edelmanboor, 
spoor mergel150

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen grind, bruinoranje, 
Edelmanboor, spoor mergel

200

Boring: 2

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen grind, sporen 
kolen, sporen wortels, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, geeloranje, 
Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, sporen 
baksteen, geeloranje, 
Edelmanboor, spoor leisteen, 
boring gestaakt

125

Boring: 3

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
sporen grind, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, sporen 
kolen, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor, zwak mergel en 
leisteen, boring gestaakt

120

Boring: 4

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor, boring 
gestaakt

50

Boring: 5

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor, spoor leisteen50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 6

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen grind, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Boring: 7

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
bruinoranje, Edelmanboor, spoor 
mergel

100

Boring: 8

0

50

1

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen grind, 
donkerbruin, Edelmanboor

50



Projectcode: AM16258

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 9

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor

60

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
bruinoranje, Edelmanboor, spoor 
mergel

110

Boring: 10

0 braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor, boring 
gestaakt

30

Boring: 11

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
sporen kolen, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, sporen 
kolen, donkerbruin, Edelmanboor, 
spoor keramiek, boring gestaakt

120

Boring: 12

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, sporen grind, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor, spoor 
mergel100

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor, zwak 
mergel, spoor leisteen, boring gest

120

Boring: 13

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak koolhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen puin, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, sporen grind, 
oranjebruin, Edelmanboor, boring 
gestaakt

120

Boring: 14

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen grind, sporen 
baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
kolen, donkerbruin, Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, sporen 
kolen, donkerbruin, Edelmanboor

200

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen grind, donkerbruin, 
Edelmanboor250

Zand, matig fijn, sterk siltig, matig 
grindhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor, boring gestaakt op 
grind

290

Boring: 15

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, geelbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 16

0

50

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor, zwak mergel50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, matig 
baksteenhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor, sterk mergelresten, 
boring gestaakt90



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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BIJLAGE 5 
 

Verklaring Veldmedewerker 
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VERKLARING 
 
 
Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 
2002. 
 
 
Projectnummer AM16258 
  
Onderzoekslocatie Kasteellaan 1, Eijsden 
  
Datum uitvoering veldwerkzaamheden 25 juli 2016 

 
  
Gecertificeerd monsternemer Dhr. H. van den Tillaar 
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BIJLAGE 6 
 

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en 
interventiewaarden 

 
 
 
 
 
 
 



 

Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16258 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM1 MM2 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 2    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 80,4  -- 80,9  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof (gloeiverlies) (% 
vd DS) 

3,3  -- 4,9  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 19  -- 14  --     
 
METALEN 
barium+ 110 136  100 155    920 20 
cadmium 1,1 1,43 * 1,0 1,31 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 10 12,3  11 16,7 * 15 102 190 3,0 
koper 35 44,4 * 27 36,9  40 115 190 5,0 
kwik 0,15 0,168 * 0,11 0,13  0,15 18 36 0,050 
lood 58 68,2 * 42 51,8 * 50 290 530 10 
molybdeen 0,51 0,51  0,61 0,61  1,5 96 190 1,5 
nikkel 24 29  25 36,5 * 35 68 100 4,0 
zink 490 613 ** 260 366 * 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- <0,01  --     
fenantreen 0,03  -- 0,02  --     
antraceen <0,01  -- <0,01  --     
fluoranteen 0,06  -- 0,05  --     
benzo(a)antraceen 0,03  -- 0,03  --     
chryseen 0,04  -- 0,03  --     
benzo(k)fluoranteen 0,02  -- 0,02  --     
benzo(a)pyreen 0,03  -- 0,03  --     
benzo(ghi)peryleen 0,02  -- 0,02  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02  -- 0,02  --     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,264 0,264  0,234 0,234  1,5 21 40 0,35 

 
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen (µg/kgds) <1 2,12  <1 1,43  8,5 1004 2000 1,0 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) 15  -- <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) 6,8  -- <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) 73  -- <1  --     
PCB 153 (µg/kgds) 95  -- <1  --     
PCB 180 (µg/kgds) 77  -- <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

268,2 813 ** 4,9 10  20 510 1000 4,9 

 
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT (µg/kgds) <1  -- <1  --     
p,p-DDT (µg/kgds) 1,7  -- 2,0  --     
som DDT (0.7 factor) (µg/kgds) 2,4 7,27  2,7 5,51  200 950 1700 1,4 
o,p-DDD (µg/kgds) <1  -- <1  --     
p,p-DDD (µg/kgds) <1  -- <1  --     
som DDD (0.7 factor) (µg/kgds) 1,4 4,24  1,4 2,86  20 17010 34000 1,4 
o,p-DDE (µg/kgds) <1  -- <1  --     
p,p-DDE (µg/kgds) 4,1  -- 11  --     
som DDE (0.7 factor) (µg/kgds) 4,8 14,5  11,7 23,9  100 1200 2300 1,4 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

8,6  -- 15,8  --    4,2 

aldrin (µg/kgds) <1 2,12  <1 1,43    320 1,0 
dieldrin (µg/kgds) <1  -- <1  --     
endrin (µg/kgds) <1  -- <1  --     



 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) (µg/kgds) 

2,1 6,36  2,1 4,29  15 2008 4000 2,1 

isodrin (µg/kgds) <1  -- <1  --     
telodrin (µg/kgds) <1  -- <1  --     
alpha-HCH (µg/kgds) <1 2,12 a <1 1,43 a 1,0 8500 17000 1,0 
beta-HCH (µg/kgds) <1 2,12 a <1 1,43  2,0 801 1600 1,0 
gamma-HCH (µg/kgds) <1 2,12  <1 1,43  3,0 602 1200 1,0 
delta-HCH (µg/kgds) <1  -- <1  --     
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

2,8  -- 2,8  --     

heptachloor (µg/kgds) <1 2,12 a <1 1,43 a 0,70 2000 4000 1,0 
cis-heptachloorepoxide (µg/kgds) <1  -- <1  --     
trans-heptachloorepoxide 
(µg/kgds) 

<1  -- <1  --     

som heptachloorepoxide (0.7 
factor) (µg/kgds) 

1,4 4,24 a 1,4 2,86 a 2,0 2001 4000 1,4 

alpha-endosulfan (µg/kgds) <1 2,12 a <1 1,43 a 0,90 2000 4000 1,0 
hexachloorbutadieen (µg/kgds) <1   <1   3,0   1,0 
endosulfansulfaat (µg/kgds) <1  -- <1  --     
trans-chloordaan (µg/kgds) <1  -- <1  --     
cis-chloordaan (µg/kgds) <1  -- <1  --     
som chloordaan (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

1,4 4,24 a 1,4 2,86 a 2,0 2001 4000 1,4 

Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem (µg/kgds) 

20,5  -- 27,7  --     

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem (µg/kgds) 

19,1  -- 26,3  --     

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 <5  -- <5  --     
fractie C22-C30 <5  -- <5  --     
fractie C30-C40 <5  -- <5  --     
totaal olie C10 - C40 <20 42,4  <20 28,6  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12348730-001     MM1 1-1/ 5-1/ 7-1/ 9-1 
2  12348730-002     MM2 3-1/ 4-1/ 11-1/ 12-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  3.3%  19% 
2  4.9%  14% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16258 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM3 MM4 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 3 4    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83,1  -- 80,9  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-
) 

Geen  -- Geen  --     

 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

2,4  -- 4,0  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd 
DS) 

18  -- 18  --     

 
METALEN 
barium+ 63 81,4  72 93    920 20 
cadmium 0,39 0,531  0,53 0,682 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 11 14,1  11 14,1  15 102 190 3,0 
koper 19 25,1  24 30,6  40 115 190 5,0 
kwik 0,07 0,0797  0,07 0,0789  0,15 18 36 0,050 
lood 22 26,6  31 36,6  50 290 530 10 
molybdeen 0,75 0,75  0,55 0,55  1,5 96 190 1,5 
nikkel 28 35  24 30  35 68 100 4,0 
zink 95 124  220 280 * 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- <0,01  --     
fenantreen 0,01  -- 0,19  --     
antraceen <0,01  -- 0,06  --     
fluoranteen <0,01  -- 0,21  --     
benzo(a)antraceen <0,01  -- 0,08  --     
chryseen <0,01  -- 0,07  --     
benzo(k)fluoranteen <0,01  -- 0,04  --     
benzo(a)pyreen <0,01  -- 0,07  --     
benzo(ghi)peryleen <0,01  -- 0,04  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01  -- 0,04  --     
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,073 0,073  0,807 0,807  1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) <1  -- 1,3  --     
PCB 153 (µg/kgds) <1  -- 1,7  --     
PCB 180 (µg/kgds) <1  -- 1,5  --     
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 20,4 a 7,3 18,2  20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 <5  -- <5  --     
fractie C22-C30 <5  -- <5  --     
fractie C30-C40 <5  -- <5  --     
totaal olie C10 - C40 <20 58,3  <20 35  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12348730-003     MM3 1-3/ 2-3/ 3-2/ 3-3 
2  12348730-004     MM4 11-2/ 12-2/ 14-3/ 14-4 
 
 



 

 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
3  2.4%  18% 
4  4%  18% 

 



 

Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16258 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M5 M6 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 2    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 81,8  -- 82,0  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-
) 

Geen  -- Geen  --     

 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

3,8  -- 3,1  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd 
DS) 

17  -- 15  --     

 
METALEN 
barium+ 86 116  90 133    920 20 
cadmium 0,71 0,931 * 0,57 0,785 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 10 13,3  11 16 * 15 102 190 3,0 
koper 22 28,8  22 30,6  40 115 190 5,0 
kwik 0,12 0,137  0,08 0,0943  0,15 18 36 0,050 
lood 38 45,6  32 39,9  50 290 530 10 
molybdeen 0,80 0,8  0,62 0,62  1,5 96 190 1,5 
nikkel 23 29,8  25 35  35 68 100 4,0 
zink 180 236 * 180 253 * 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- <0,01  --     
fenantreen 0,02  -- 0,01  --     
antraceen <0,01  -- <0,01  --     
fluoranteen 0,02  -- 0,01  --     
benzo(a)antraceen 0,01  -- <0,01  --     
chryseen 0,02  -- 0,01  --     
benzo(k)fluoranteen <0,01  -- <0,01  --     
benzo(a)pyreen 0,01  -- <0,01  --     
benzo(ghi)peryleen <0,01  -- <0,01  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01  -- <0,01  --     
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,115 0,115  0,079 0,079  1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 153 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 180 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 12,9  4,9 15,8  20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 <5  -- <5  --     
fractie C22-C30 <5  -- <5  --     
fractie C30-C40 <5  -- <5  --     
totaal olie C10 - C40 <20 36,8  <20 45,2  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12364324-001     M5 1-1 
2  12364324-002     M6 5-1 
 
 



 

 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  3.8%  17% 
2  3.1%  15% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16258 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M7 M8 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 3 4    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 80,0  -- 79,4  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

2,7  -- 7,4  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 17  -- 12  --     
 
METALEN 
barium+ 81 109  160 276    920 20 
cadmium 0,76 1,04 * 2,0 2,46 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 9,1 12,1  12 20,1 * 15 102 190 3,0 
koper 24 32,2  87 118 ** 40 115 190 5,0 
kwik 0,14 0,161 * 0,29 0,346 * 0,15 18 36 0,050 
lood 45 54,9 * 99 121 * 50 290 530 10 
molybdeen <0,5 0,35  0,75 0,75  1,5 96 190 1,5 
nikkel 21 27,2  33 52,5 * 35 68 100 4,0 
zink 270 360 * 1500 2160 *** 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- <0,01  --     
fenantreen 0,02  -- 0,04  --     
antraceen <0,01  -- <0,01  --     
fluoranteen 0,04  -- 0,12  --     
benzo(a)antraceen 0,02  -- 0,07  --     
chryseen 0,02  -- 0,08  --     
benzo(k)fluoranteen 0,01  -- 0,05  --     
benzo(a)pyreen 0,02  -- 0,07  --     
benzo(ghi)peryleen 0,02  -- 0,05  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01  -- 0,05  --     
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,174 0,174  0,544 0,544  1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 153 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 180 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 18,1  4,9 6,62  20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 <5  -- <5  --     
fractie C22-C30 <5  -- 9  --     
fractie C30-C40 <5  -- 9  --     
totaal olie C10 - C40 <20 51,9  <20 18,9  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12364324-003     M7 7-1 
2  12364324-004     M8 9-1 
 
 



 

 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
3  2.7%  17% 
4  7.4%  12% 
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Uw projectnaam : Kasteellaan 1, Eijsden

Uw projectnummer : AM16258

ALcontrol rapportnummer : 12348730, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : M4PEL1H3

Rotterdam, 03-08-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM16258. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1-1/ 5-1/ 7-1/ 9-1

002 Grond (AS3000) MM2 3-1/ 4-1/ 11-1/ 12-1

003 Grond (AS3000) MM3 1-3/ 2-3/ 3-2/ 3-3

004 Grond (AS3000) MM4 11-2/ 12-2/ 14-3/ 14-4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 80.4
 

80.9
 

83.1
 

80.9
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.3
 

4.9
 

2.4
 

4.0
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19

 
14

 
18

 
18

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 110

 
100

 
63

 
72

 
 

 

cadmium mg/kgds S 1.1
 

1.0
 

0.39
 

0.53
 

 
 

kobalt mg/kgds S 10
 

11
 

11
 

11
 

 
 

koper mg/kgds S 35
 

27
 

19
 

24
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.15
 

0.11
 

0.07
 

0.07
 

 
 

lood mg/kgds S 58
 

42
 

22
 

31
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.51
 

0.61
 

0.75
 

0.55
 

 
 

nikkel mg/kgds S 24
 

25
 

28
 

24
 

 
 

zink mg/kgds S 490
 

260
 

95
 

220
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.03
 

0.02
 

0.01
 

0.19
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

0.06
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.06
 

0.05
 

<0.01
 

0.21
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

<0.01
 

0.08
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.04
 

0.03
 

<0.01
 

0.07
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

0.04
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03
 

0.03
 

<0.01
 

0.07
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
 

0.02
 

<0.01
 

0.04
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02
 

0.02
2)

<0.01
 

0.04
 

 
 

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

mg/kgds S 0.264
1)

0.234
1)

0.073
1)

0.807
1)

 
 

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

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S <1

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

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

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

 
<1

 
<1

 
<1

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 15
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 6.8
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 73
 

<1
 

<1
 

1.3
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1-1/ 5-1/ 7-1/ 9-1

002 Grond (AS3000) MM2 3-1/ 4-1/ 11-1/ 12-1

003 Grond (AS3000) MM3 1-3/ 2-3/ 3-2/ 3-3

004 Grond (AS3000) MM4 11-2/ 12-2/ 14-3/ 14-4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

PCB 153 µg/kgds S 95
 

<1
 

<1
 

1.7
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 77
 

<1
 

<1
 

1.5
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 268.2
1)

4.9
1)

4.9
1)

7.3
1)

 
 

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

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

 
<1

 
 

 
 

 
 

 

p,p-DDT µg/kgds S 1.7
 

2.0
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.4
1)

2.7
1)

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S 4.1
 

11
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 4.8
1)

11.7
1)

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  8.6
1)

15.8
1)

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

2.1
1)

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

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

2.8
1)

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4
1)

1.4
1)

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

<1
 

 
 

 
 

 
 

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

1.4
1)

 
 

 
 

 
 

Som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  20.5
1)

27.7
1)

 
 

 
 

 
 

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 19.1
1)

26.3
1)

 
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1-1/ 5-1/ 7-1/ 9-1

002 Grond (AS3000) MM2 3-1/ 4-1/ 11-1/ 12-1

003 Grond (AS3000) MM3 1-3/ 2-3/ 3-2/ 3-3

004 Grond (AS3000) MM4 11-2/ 12-2/ 14-3/ 14-4

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

Voetnoten

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

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

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

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

telodrin Grond (AS3000) Idem

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMS

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) waterbodem

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

som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6012108 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

001 Y6012107 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

001 Y6012537 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

001 Y6012101 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

002 Y6012087 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

002 Y6012106 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

002 Y6012499 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

002 Y6012102 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

003 Y6012089 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

003 Y6012091 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

003 Y6012112 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

003 Y6012093 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

004 Y6012502 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

004 Y6012096 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

004 Y6012458 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

004 Y6012508 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

Dhr. G. Reuver

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Kasteellaan 1, Eijsden

Uw projectnummer : AM16258

ALcontrol rapportnummer : 12364324, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : KPHD1HPA

Rotterdam, 02-09-2016

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM16258. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M5 1-1

002 Grond (AS3000) M6 5-1

003 Grond (AS3000) M7 7-1

004 Grond (AS3000) M8 9-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 81.8
 

82.0
 

80.0
 

79.4
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.8
 

3.1
 

2.7
 

7.4
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 17

 
15

 
17

 
12

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 86

 
90

 
81

 
160

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.71
 

0.57
 

0.76
 

2.0
 

 
 

kobalt mg/kgds S 10
 

11
 

9.1
 

12
 

 
 

koper mg/kgds S 22
 

22
 

24
 

87
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.12
 

0.08
 

0.14
 

0.29
 

 
 

lood mg/kgds S 38
 

32
 

45
 

99
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.80
 

0.62
 

<0.5
 

0.75
 

 
 

nikkel mg/kgds S 23
 

25
 

21
 

33
 

 
 

zink mg/kgds S 180
 

180
 

270
 

1500
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

1)
<0.01

1)
<0.01

1)
<0.01

1)
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.02
1)

0.01
1)

0.02
1)

0.04
1)

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
1)

<0.01
1)

<0.01
1)

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.02
1)

0.01
1)

0.04
1)

0.12
1)

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
1)

<0.01
1)

0.02
1)

0.07
1)

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
1)

0.01
1)

0.02
1)

0.08
1)

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
1)

0.01
1)

0.05
1)

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.01
1)

<0.01
1)

0.02
1)

0.07
1)

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
1)

<0.01
1)

0.02
1)

0.05
1)

 
 

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

<0.01
1)

0.01
1)

0.05
1)

 
 

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

mg/kgds S 0.115
1) 2)

0.079
1) 2)

0.174
1) 2)

0.544
1) 2)

 
 

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

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

1)
<1

1)
<1

1)
<1

1)
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
1)

<1
1)

<1
1)

<1
1)

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1) 2)

4.9
1) 2)

4.9
1) 2)

4.9
1) 2)

 
 

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

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M5 1-1

002 Grond (AS3000) M6 5-1

003 Grond (AS3000) M7 7-1

004 Grond (AS3000) M8 9-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

1)
<5

1)
<5

1)
<5

1)
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
1)

<5
1)

<5
1)

<5
1)

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
1)

<5
1)

<5
1)

9
1)

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
1)

<5
1)

<5
1)

9
1)

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
1)

<20
1)

<20
1)

<20
1)

 
 

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,
hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

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

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6012108 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

002 Y6012107 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

003 Y6012101 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  

004 Y6012537 26-07-2016 25-07-2016 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M89-1

004
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1.  INLEIDING 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie: 

 
Adres onderzoekslocatie  : Kasteellaan 1, Eijsden  
Kadastrale registratie  : sectie A, nr. 1847 (ged.) en 1935 (ged.) 
Oppervlakte   : circa 7000 m2  
Huidig gebruik van de locatie : onbebouwd / verwilderde tuin /braakliggend  
Toekomstig gebruik  : Wonen met tuin 

 
Aanleiding 
Dit aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de resultaten van het ter plaatse van de 
onderzoekslocatie uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (Aeres Milieu rapport met kenmerk AM16258 
d.d. 12 augustus 2016. Hierin is het volgende geconcludeerd: 
 
Op basis van de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehaltes aan cadmium en 
lood aanwezig zijn en plaatselijk licht verhoogde gehaltes aan kobalt, koper, kwik, nikkel en zink. Plaatselijk 
is een matig verhoogd gehalte aan zink en een matig verhoogd gehalte aan Polychloorbifenylen (som PCB) 
aangetoond.  
 
Na uitsplitsing van grondmengmonster MM1 waarin de matig verhoogde gehaltes aan zink en som PCB 
zijn aangetoond is gebleken dat in de bovengrond ter plaatse van boring 9 een matig verhoogd gehalte 
koper en een sterk verhoogd gehalte aan zink aanwezig is. De in grondmengmonster MM1 aangetoonde 
matig verhoogde concentratie som PCB is in de separaat geanalyseerde deelmonsters niet meer 
aangetoond. Dit betreft waarschijnlijk een puntverontreiniging van zeer geringe omvang.  
In de ondergrond zijn licht verhoogde gehaltes aan cadmium en zink vastgesteld. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven voor wat betreft het aangetroffen sterk verhoogde gehalte 
aan zink (en het matig verhoogde gehalte aan koper) in de bovengrond ter plaatse van boring 9 aanleiding 
tot het uitvoeren van een aanvullend of nader bodemonderzoek.  
 
Op verzoek van de opdrachtgever is tevens de begrenzing van de onderzoekslocatie uit het verkennend 
bodemonderzoek aangepast. In totaal zijn drie uitbreidingslocaties toegevoegd (zie abeelding 1). De 
resultaten van het milieukundig bodemonderzoek op deze drie uitbreidingslocatie zijn tevens opgenomen in 
het aanvullend bodemonderzoek. 
 
Doel 
Het doel van dit onderzoek tweeledig. Ten eerste zal middels aanvullende boringen en analyses de aard en 
omvang van de sterke verontreiniging met zink en de matige verontreiniging met koper worden vastgesteld. 
Op basis van de onderzoeksresultaten dient een uitspraak te worden gedaan of het al dan niet een geval 
van ernstige bodemverontreiniging betreft. 
Ten tweede zal, middels een steekproef, de actuele bodemkwaliteit ter plaatse van de drie toegevoegde 
uitbreidingslocaties worden vastgesteld. 
 
Onderzoek 
Aeres Milieu B.V. heeft geen binding met de opdrachtgever en de onderzoekslocatie anders dan als 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
 
In hoofdstuk 2 is het vooronderzoek en de daaruit volgende onderzoekshypothese beschreven. Naar 
aanleiding van de opgestelde hypothese wordt in hoofdstuk 3 een conceptueel model en een  
onderzoeksstrategie opgesteld. In hoofdstuk 4 worden de veldwerkzaamheden beschreven. Hoofdstuk 5 
beschrijft de laboratoriumwerkzaamheden en de onderzoeksresultaten. Het rapport wordt afgesloten met 
hoofdstuk  6, waarin de conclusies en enkele aanbevelingen staan beschreven. 
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Bemonstering en laboratoriumonderzoek vonden plaats in maart en april 2017. De chemische analyses zijn 
uitgevoerd door ALcontrol Laboratories BV te Rotterdam. ALcontrol is geaccrediteerd volgens de door de 
Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform ISO/IEC 17025. Alle analyses zijn 
uitgevoerd conform Accreditatie Schema 3000 (AS3000). 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en 
methoden (opzet conform NEN5740 en interpretatie aan de hand van de Leidraad Bodembescherming en 
NEN5707).  
 
Opgemerkt wordt dat bij een bodemonderzoek sprake is van een steekproefsgewijze bemonstering en het 
nemen van een beperkt aantal monsters. De mogelijkheid blijft daarom bestaan dat puntverontreinigingen, 
welke niet voortkomen uit het historisch onderzoek, niet door het onderzoek worden aangetoond. 
Daarnaast blijft het mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal voorkomen. 
Tot slot wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. 
 
Het bovenstaande betekent dat Aeres Milieu op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert voor 
maatregelen of mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Aeres Milieu 
uitgevoerde bodemonderzoek neemt. Tevens wordt opgemerkt dat Aeres Milieu voor het verkrijgen van de 
voor het historisch onderzoek noodzakelijke informatie (mede) afhankelijk is van externe bronnen. Voor 
Aeres Milieu is niet te verifiëren of deze bronnen altijd volledig en zonder fouten zijn. Hierdoor kan Aeres 
Milieu niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.  
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2. VOORONDERZOEK 
 

2.1 Topografische beschrijving 

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan Kasteellaan 1 te Eijsden. Kadastraal is de locatie bekend als sectie A, 
nr. 1847 (ged.) en 1935 (ged.). De coördinaten volgens het R.D. stelsel zijn X =  177.520 / Y =  311.904. 
Zie bijlage 1 voor een topografisch overzicht en kadastrale kaart. Op onderstaande luchtfoto is de 
oorspronkelijke begrenzing van de onderzoekslocatie met een rode lijn weergegeven. De drie 
uitbreidingslocaties zijn met een gele lijn weergegeven. 
 

 
Afbeelding 1: globale begrenzing oorspronkelijke onderzoekslocatie (rode lijn) en uitbreidingslocaties 1, 2 en 3 (gele lijn) (bron 
luchtfoto: google earth) 
 

2.2 Verontreinigingssituatie onderzoekslocatie 

 
Op de locatie is in augustus 2016 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.  De onderzoeksgegevens, 
-resultaten zijn samengevat in het volgende tekstblok. 
 

 
Op basis van de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond licht verhoogde gehaltes aan cadmium en lood aanwezig zijn en 
plaatselijk licht verhoogde gehaltes aan kobalt, koper, kwik, nikkel en zink. Plaatselijk is een matig verhoogd gehalte aan zink en 
een matig verhoogd gehalte aan Polychloorbifenylen (som PCB) aangetoond.  
 
Na uitsplitsing van grondmengmonster MM1 waarin de matig verhoogde gehaltes aan zink en som PCB zijn aangetoond is 
gebleken dat in de bovengrond ter plaatse van boring 9 een matig verhoogd gehalte koper en een sterk verhoogd gehalte aan zink 
aanwezig is. De in grondmengmonster MM1 aangetoonde matig verhoogde concentratie som PCB is in de separaat geanalyseerde 
deelmonsters niet meer aangetoond. Dit betreft waarschijnlijk een puntverontreiniging van zeer geringe omvang.  
In de ondergrond zijn licht verhoogde gehaltes aan cadmium en zink vastgesteld. 
 
De resultaten van dit bodemonderzoek geven voor wat betreft het aangetroffen sterk verhoogde gehalte aan zink (en het matig 
verhoogde gehalte aan koper) in de bovengrond ter plaatse van boring 9 aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader 
bodemonderzoek. 
 

 

1 
2 

3 
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2.3 Bodemopbouw en geo(hydro)logie 

 
De bodemopbouw van de onderzoekslocatie wordt schematisch weergegeven in tabel 2.1.  
 

 
 Geohydrologische 
 indeling 

 
Diepte t.o.v. NAP 

(m) 

 
 Formatie 

 
Samenstelling en doorlatendheid 
 

 
Pleistocene Deklaag 
1e Watervoerend pakket met 
mogelijke schijnspiegels boven 
leemlaagjes 

 
65+ tot  63+ 

 
Nuenen Groep 
 
 

 
Overwegend klei en Löss (leem).  

 
1e Watervoerend pakket: 
Maasterrassen (onder dunne 
deklaag) 

 
63+ tot 52+ 

 
Terrasgrind pakket 
(Pleistoceen) 

 
Grindrijke zanden, als terrassen ach-
terblijvende als gevolg van een zich 
insnijdende Maas. Hierdoor kunnen oudere 
grinden ver van de Maas voorkomen. 

 
1e Watervoerend pakket 

 
52+ tot 50- 

  

 
Formatie van Gulpen, 
Maastricht en Houthem 
(Krijt en Onder Tertiair) 

 
Fijnkorrelige kalkstenen met soms 
vuursteenlaagjes. Als gevolg van oplossen 
van kalk (karst) en breuken  ontstaan wa-
tervoerende reservoirs 

Bron: Profiel F  uit Grondwaterplan Limburg, (Prov. Waterstaat Limburg rapport GB 2008, oktober 1985) 
Tabel 2.1: Geo(hydro)logische indeling 
 
De stromingsrichting en diepte van het freatisch grondwater volgens het Grondwaterplan Limburg globaal 
noordwestelijk gericht en bevindt zich dieper dan 5,0 m-mv. De onderzoekslocatie bevindt zich niet binnen 
de grenzen van een grondwaterbeschermingsgebied 
 

2.4 Bodemkwaliteitskaart regio Heuvelland 

 
De bodemkwaliteitskaart geeft de milieuhygiënische kwaliteit van verschillende deelgebieden in de regio 
Heuvelland weer. De kaart dient ter ondersteuning voor de nota Bodembeheer waarin is beschreven onder 
welke randvoorwaarden en eisen grond mag worden toegepast. 
 
Bij het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is de regio ingedeeld in bodemkwaliteitszones deelgebieden. 
De onderzoekslocatie Kasteellaan 1 is gelegen in de bodemkwaliteitszone ‘Buitengebied Eijsden 
(Maasdal)’.  In tabel 2.2. is een overzicht gegeven van de bodemfunctieklasse, bodemkwaliteitsklasse, 
ontgravingsklasse, toepassingseis en toets saneringscriterium voor de bodemkwaliteitszone ‘Buitengebied 
Eijsden (Maasdal)’. Voor de bodemfunctieklasse is de overheersende klasse weergegeven. 
 

Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Ontgravingsklasse Toepassingseis Toets 
P95>I 

Buitengebied Eijsden 
(Maasdal) 

Overig Industrie Industrie Landbouw/natuur Nee 

Tabel 2.2.: overzicht van de bodemfunctieklasse, bodemkwaliteitsklasse, ontgravingsklasse, toepassingseis en toets 
saneringscriterium voor de bodemkwaliteitszone ‘Buitengebied Eijsden (Maasdal)’. 
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3. CONCEPTUEEL MODEL 
 

3.1 Inleiding 

 
Op basis van de NTA 5755, richtlijn nader bodemonderzoek, is een conceptueel model opgesteld ten 
behoeve van de afperking van de geconstateerde verontreiniging met zink en koper ter plaatse van boring 
9 uit het verkennend bodemonderzoek. Een conceptueel model is een denkmodel waarin een beschrijving 
en/of visualisatie wordt gegeven van de bronnen, verspreidingsroutes en potentiële risico’s en receptoren 
van een bodemverontreiniging in relatie tot het bodemsysteem waarin deze zich bevindt. Het conceptuele 
model kan dienen als raamwerk voor het opzetten van onderzoeksactiviteiten en het identificeren van 
kennisleemtes. 
 
Op basis van de beschikbare voorinformatie is een conceptueel model gemaakt in de vorm van een schets 
(figuur 3.1). Onzekerheden in de verontreinigingsituatie zijn met vraagtekens in het model weergegeven. 
 
De aangetoonde sterke verontreiniging met zink en de matige verontreiniging met koper in de bovengrond 
ter plaatse van boorpunt 9 zijn waarschijnlijk te relateren aan de aangetroffen bijmengingen.  
 

 
Afbeelding 2: Conceptueel model (situatieschets verkennend bodemonderzoek) 
 

3.2 Onderzoeksvragen 

 
Aan de hand van het conceptueel model en de doelstelling van het onderzoek zijn de volgende concrete 
onderzoeksvragen geformuleerd: 
 
1. Is de aangetoonde interventiewaarde overschrijding te relateren aan de visueel aangetroffen 
 bijmengingen? 
2 Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging? 

- is er sprake van spoed? 
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N.B.: Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke 
verontreiniging of een sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire 
bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67). 
 

3.3 Onderzoeksopzet aanvullend bodemonderzoek uitbreidingslocaties 

 
Op basis van de verzamelde informatie uit het verkennend bodemonderzoek (Aeres Milieu rapport met 
kenmerk AM16258 d.d. 12 augustus 2016) is voor de drie uitbreidingslocaties een onderzoeksstrategie 
opgesteld conform de richtlijnen van de onderzoeksnorm NEN 5740 (Bodem-Landbodem; Strategie voor 
het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van 
bodem en grond, januari 2009) van het Nederlands Normalisatie-Instituut. 
 
In principe worden boringen willekeurig verspreid over de drie uitbreidingslocaties. Voor het vaststellen van 
de milieuhygiënische conditie van de grond zal volgens onderstaande strategie veldwerk en monstername 
voor laboratoriumanalyse plaatsvinden.  
 
Het bodemonderzoek omvat veldwerkzaamheden en laboratoriumanalyses volgens onderstaande tabel. 

Uitbreidings locaties 1+2+3 

Aantal boringen Aantal te analyseren 
(meng)monsters 

boring tot  
0,5 m in de verdachte laag 

boring tot de onderzijde van 
de verdachte laag met een 
maximum van 2 m 
 

grond  
(verdachte laag) 

 
 

oppervlakte ca. 1.000 m² 5 2 3 

Tabel 3.1: Veldwerk, monstername en analysestrategie volgens NEN-5740 “verdacht VED-HE” 

 

De grondmonsters worden onderzocht op het NEN5740 standaardpakket voor grond.  

 

3.4 Onderzoeksopzet nader bodemonderzoek rondom boring 9 van het verkennend bodemonderzoek 

 
Op basis van het conceptueel model is een onderzoeksstrategie opgesteld voor het uitvoeren van het 
nader bodemonderzoek.  
 
Het bodemonderzoek omvat veldwerkzaamheden en laboratoriumanalyses volgens tabel 3.2. 
 

Boring Locatie Analyse 
6 boringen tot circa 1,5 m-mv. 
(boring 101 t/m 106) 

Horizontale afperking 
Boring 101 (Ter plaatse van boring 9)  
Verticale afperking 
Boring 102 t/m 106 (in een raster van circa 10x10 meter 
rondom boring 9) 

 
1 x NEN5740 zware metalenpakket 
 
5 x NEN5740 zware metalenpakket 

Tabel 3.2: Onderzoeksopzet nader bodemonderzoek 
1) Uit elke boring van 0,5 tot 2,0 diepte worden drie monsters in trajecten van ten hoogste 0,5 m genomen. 
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4. VELDWERKZAAMHEDEN 
 

4.1 Algemeen 

 
Conform de onderzoeksstrategie, zoals beschreven in hoofdstuk 3, zijn veldwerkzaamheden uitgevoerd.   
De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van BRL  SIKB 2000 conform protocol 2001 
van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de 
heer H. van den Tillaar, erkend monsternemer in het kader van de BRL SIKB 2000 voor de protocollen 
2001, 2002 en 2018.  
 

4.2 Grondbemonstering 

 
Op 27 februari 2017 en 5 april 2017 zijn de boringen geplaatst volgens de in paragraaf 3.3 en 3.4 
weergegeven onderzoeksstrategie.  
 
In het kader van dit onderzoek is geen specifiek onderzoek (conform NEN 5707) verricht naar het 
voorkomen van asbest in de grond en op het maaiveld. Wel heeft een inspectie van het terrein 
plaatsgevonden.   
 

4.2.1 Aanvullend bodemonderzoek uitbreidingslocaties  

 
De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor ( 7 of 10 cm). Ter plaatse van uitbreidingsvlak 
1 zijn de boringen 1, 2 en 3 geplaatst. Ter plaatse van uitbreidingsvlak 2 zijn de boringen 4 en 5 geplaatst. 
Ter plaatse van uitbreidingsvlak 3 zijn de boringen 6, 7, 8 en 9 geplaatst. Zie voor de boorpuntlocaties 
bijlage 2.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt 
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 3).  
 
In onderstaande tabel zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd. 
 

Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
1 0 – 1,0 

1,0 – 1,4 
Zwak koolhoudend, sporen baksteen 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

2 0 – 0,5 
0,5 – 1,3 
1,3 

Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Sporen baksteen, sporen kolen 
Boring gestaakt 

3 0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 

4 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen 
5 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
Sporen baksteen, zwak koolhoudend 
Sporen baksteen, sporen kolen 

6 0 – 0,5 
0,5 – 1,6 
1,6 

Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Boring gestaakt 

7 0 – 0,5 
0,5 – 1,6 

Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

8 0 – 2,0 Matig baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
9 0 – 0,5 

0,5 – 2,0 
2,0 – 3,2 
3,2 

Uiterst baksteenhoudend, sporen kolen 
Matig baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Sporen baksteen 
Boring gestaakt 

Tabel 4.1: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 
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Door de overdadige begroeiing was het niet mogelijk om op het gehele terrein een maaiveldinspectie uit te 
voeren. In de vrijkomende grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. De aangetroffen 
bijmenging met baksteen, sporen kolen en puin worden niet als asbestverdacht beschouwd. De 
aangetroffen bijmengingen zijn vermoedelijk te relateren aan de laatste verbouw- en sloopactiviteiten die 
hebben plaatsgevonden aan het einde van de 19e  eeuw. 
Het voorliggende onderzoek doet echter geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest 
in de bodem binnen de onderzoekslocatie. 
 

4.2.2 Nader bodemonderzoek rondom boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek  

 
De boringen zijn verricht met behulp van de Edelmanboor ( 7 of 10 cm). Ten behoeve van de verticale 
afperking is boring 101 geplaatst ter plaatse van boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek. 
Ten behoeve van de horizontale afperking zijn de boringen 102 t/m 106 geplaatst in een raster van circa 
10x10 meter rondom boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek. Zie voor de boorpuntlocaties bijlage 2.  
 
Het opgeboorde bodemmateriaal is volgens de classificatienorm voor onverharde bodems (NEN 5104) 
beoordeeld. Daarnaast is vastgesteld in hoeverre het opgeboorde materiaal mogelijke aanwijzingen biedt 
voor de aanwezigheid van visueel zichtbare verontreiniging.  
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de bodemopbouw heeft laagsgewijze bemonstering 
plaatsgevonden. De uitkomende grond en alle zintuiglijk waargenomen bijzonderheden zijn per boring 
beschreven in de profielbeschrijvingen (zie bijlage 3).  
 
In onderstaande tabel zijn de boringen beschreven waarin zintuiglijk afwijkingen zijn geconstateerd. 
 

Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
101 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Sporen baksteen, sporen kolen 

102 0 – 0,2 
0,2 – 1,1 

Puinlaag 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

103 0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Sporen baksteen, sporen kolen 

104 0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

Sporen baksteen, sporen kolen 
Sporen baksteen 

105 0 – 1,0 Sporen baksteen, sporen kolen 
106 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 

Tabel 4.2: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 
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5. LABORATORIUMONDERZOEK 
 

5.1 Algemeen 

 
De analyses zijn uitgevoerd door het onderzoekslaboratorium van ALcontrol BV te Rotterdam. ALcontrol is 
geaccrediteerd volgens de door de Raad voor Accreditatie gestelde criteria voor Testlaboratoria conform 
ISO/IEC 17025, waar verdere conservering en (voor)behandeling van de monsters plaats heeft gevonden. 
 

5.2 Aanvullend bodemonderzoek uitbreidingslocaties (Fase 1) 

 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al 
dan niet mengmonsters samengesteld volgens tabel 5.1. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de 
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

Monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag 
[m-mv] 

Visuele waarnemingen2) 

MM1 (uitbreidingslocatie 1 en 2) 
 

1-1 
4-1 
5-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 

Zwak koolhoudend, sporen baksteen 
Sporen kolen, sporen baksteen 
Zwak koolhoudend, sporen baksteen 

MM2 (uitbreidingslocatie 3) 
 

6-1 
7-1 
8-1 

0 – 0,5 
0 – 0,5 
0 – 0,5 

Zwak koolhoudend, zwak baksteenhoudend 
Sporen kolen, zwak baksteenhoudend 
Zwak koolhoudend, matig baksteenhoudend 

MM3 (uitbreidingslocatie 3) 6-2 
7-3 
8-3 
9-3 

0,5 – 1,0 
1,0 – 1,5 
1,0 – 1,5 
1,0 – 1,5 

Sporen kolen, zwak baksteenhoudend 
Zwak koolhoudend, zwak baksteenhoudend 
Zwak koolhoudend, matig baksteenhoudend 
Zwak koolhoudend, matig baksteenhoudend 

Tabel 5.1: schema grond(meng)monsters 
1)  Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 
 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden 
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling 
Bodemkwaliteit.  
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 5 voor de toetsingstabellen en 
het analyserapport. 
 

Monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Visuele waarnemingen Verhoogde 
component 

Berekende concentratie 
en toetsing [mg/kg d.s.] 

MM1 0 – 0,5 sporen kolen, zwak koolhoudend, 
sporen baksteen 

Cadmium 
Kobalt 
Kwik 
Lood 
Zink 

1,68 
15,3 

0,207 
72,2 
614 

* 
* 
* 
* 
** 

MM2 0 – 0,5 sporen kolen, zwak koolhoudend, 
zwak - matig baksteenhoudend 

Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Zink 
PAK (10-VROM) 

2,34 
15,3 
43,8 

0,414 
270 
896 

54,9 

* 
* 
* 
* 
* 

*** 
*** 
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Monsternummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Visuele waarnemingen Verhoogde 
component 

Berekende concentratie 
en toetsing [mg/kg d.s.] 

MM3 0,5 – 1,5 sporen kolen, zwak koolhoudend, 
zwak - matig baksteenhoudend 

Cadmium 
Kobalt 
Nikkel 
Zink 

0,742 
20,7 

43 
197 

* 
* 
* 
* 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmengmonster MM1 (dieptetraject 0-0,5 m-mv.) ter plaatse van 
uitbreidingslocatie 1 en 2 licht verhoogd is met cadmium, kobalt, kwik, en lood en matig verhoogd is met 
zink. Grondmengmonster MM2 (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) ter plaatse van uitbreidingslocatie 3 is licht 
verhoogd met cadmium, kobalt koper, kwik en lood en sterk verhoogd met zink en Polycyclische 
Aromatische Koolwaterstoffen (PAK 10-VROM). Grondmengmonster MM3 (dieptetraject 0,5 – 1,5 m-mv.) 
ter plaatse van uitbreidingslocatie 3 is licht verhoogd met cadmium, kobalt, nikkel en zink. 
 
De vastgestelde matig en sterk verhoogde gehalten zink in MM1 en MM2 en het sterk verhoogde gehalte 
PAK in MM2 geven aanleiding tot verder onderzoek, zie hiervoor paragraaf 5.4 en 5.5. 
  

5.3 Nader bodemonderzoek rondom boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek 

 
In het laboratorium zijn voor het chemisch onderzoek van de grondmonsters uit de boven- en ondergrond al 
dan niet mengmonsters samengesteld volgens tabel 5.2. De keuze voor het samenstellen van 
deelmonsters tot een mengmonster of het analyseren van individuele monsters is gebaseerd op de 
zintuiglijke waarnemingen in het veld en op de onderzoeksstrategie. 
 

Monsternummer Grondmonster(s) 1) Bodemlaag 
[m-mv] 

Visuele waarnemingen2) 

Verticale afperking 

M4 (boring 101) 101-3 1,0 – 1,5 Geen bijzonderheden  
Horizontale afperking 

M5 (boring 102) 102-1 0,2 – 0,6 Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
M6 (boring 103) 103-1 0 – 0,5 Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
M7 (boring 104) 104-1 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen 
M8 (boring 105) 105-1 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen 
M9 (boring 106) 106-1 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen 

Tabel 5.3: schema grond(meng)monsters 
1)  Het eerste cijfer geeft het boorpunt aan, het tweede cijfer het monsternametraject (zie bijlage 3). 
 
De analyseresultaten van de grond(meng)monsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door 
middel van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de Regeling bodemkwaliteit (RBK) is vastgelegd dat per 1 juli 2013 de toetsing altijd moet plaatsvinden 
door het gevonden gehalte in een monster eerst te corrigeren met het lutum en organisch stof gehalte  
(=berekende concentratie) en vervolgens te vergelijken met de grenswaarden van de Regeling 
Bodemkwaliteit.  
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 5 voor de toetsingstabellen en 
het analyserapport. 
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Monsternummer Bodemlaag 

[m-mv] 
Visuele waarnemingen Verhoogde 

component 
Berekende concentratie 
en toetsing [mg/kg d.s.] 

Verticale afperking 

M4 (boring 101) 1,0 – 1,5 Geen bijzonderheden  --- --- --- 
Horizontale afperking 

M5 (boring 102) 0,2 – 0,6 Zwak baksteen- en koolhoudend Cadmium 
Kwik 
Zink 

0,941 
0,307 

366 

* 
* 
* 

M6 (boring 103) 0 – 0,5 Zwak baksteen- en koolhoudend Cadmium 
Kobalt 
Zink 

0,863 
16,6 
173 

* 
* 
* 

M7 (boring 104) 0 – 0,5 Sporen baksteen en kolen Cadmium 
Koper 
Kwik 
Lood 
Zink 

1,66 
43,2 

0,158 
78,9 
647 

* 
* 
* 
* 
** 

M8 (boring 105) 0 – 0,5 Sporen baksteen en kolen Cadmium 
Kwik 
Lood 
Zink 

1,73 
0,188 

61 
499 

* 
* 
* 
** 

M9 (boring 106) 0 – 0,5 Sporen baksteen en kolen Cadmium 
Kwik 
Zink 

1,24 
0,273 

345 

* 
* 
* 

Tabel 5.4: Toetsingsresultaten van de grond(meng)monsters 

 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in grondmonster M4 (boring 101; dieptetraject 1,0 – 1,5 m-mv.) geen 
verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde zijn vastgesteld.  Grondmonster M5 (boring 
102; dieptetraject 0,2 – 0,6 m-mv.) is licht verhoogd met cadmium, kwik en zink. Grondmonster M6 (boring 
103; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verhoogd met cadmium, kobalt en zink. Grondmonster M7 (boring 
104; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verhoogd met cadmium, koper, kwik en lood en matig verhoogd 
met zink. Grondmonster M8 (boring 105; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verhoogd met cadmium, kwik 
en lood en matig verhoogd met zink. Grondmonster M9 (boring 106; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht 
verhoogd met cadmium, kwik en zink.  
 
Tijdens de afperkende boringen zijn geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. De tijdens het 
verkennend bodemonderzoek aangetoonde sterke verontreiniging met zink ter plaatse van boorpunt 9 uit 
het verkennend bodemonderzoek wordt dan ook beschouwd als een puntverontreiniging van beperkte 
omvang.  
 

5.4 Uitsplitsing grondmengmonster MM1 en MM2 en aanvullende analyses (Fase 2) 

 
Naar aanleiding van het gemeten matig verhoogde gehalte aan zink in grondmengmonster MM1 en het 
sterk verhoogde gehalte aan zink en PAK in grondmengmonster MM2 ter plaatse van de 
uitbreidingslocaties is, in overleg met de opdrachtgever, besloten om de deelmonsters (3 monsters) waaruit 
grondmengmonster MM1 is samengesteld separaat te analyseren op zink en de deelmonsters (3 monsters) 
waaruit grondmengmonster MM2 is samengesteld separaat te analyseren op zink en PAK. Tevens zijn de 
nog beschikbare grondmonsters van de bovengrond afkomstig van de boringen 2 en 3 (ter plaatse van 
uitbreidingslocatie 1) en boring 9 (ter plaatse van uitbreidingslocatie 3) separaat geanalyseerd op zink 
 
De analyseresultaten van de grondmonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel 
van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 5 voor de toetsingstabellen en 
het analyserapport. 
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monster-
nummer 

Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Verhoogde 
component 

Gemeten concentratie 
[mg/kg d.s.] en 

toetsing 
Uitsplitsing MM1 (analyse van de separate deelmonsters op zink) 
 
M10 (boring 1) 0 – 0,5 Zwak koolhoudend, sporen baksteen Zink 467 * 
M11 (boring 4) 0 – 0,5 Sporen kolen, sporen baksteen Zink 347 * 
M12 (boring 5) 0 – 0,5 Zwak koolhoudend, sporen baksteen Zink 507 ** 

Separate analyse bovengrondmonster van boring  2 en 3 (analyse op zink) en 9 (analyse op zink en PAK) 
 
M13 (boring 2) 0 – 0,5 Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend Zink 454 ** 
M14 (boring 3) 0 – 0,5 Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend Zink 347 * 
M18 (boring 9) 0 – 0,5 Uiterst baksteenhoudend, sporen kolen Zink 684 ** 

Uitsplitsing MM2 (analyse van de separate deelmonsters op zink en PAK) 
 
M15 (boring 6) 0 – 0,5 Zwak koolhoudend, zwak baksteenhoudend Zink 

PAK 
1060 
78,3 

*** 
*** 

M16 (boring 7) 0 – 0,5 Sporen kolen, zwak baksteenhoudend Zink 
PAK 

896 
2,61 

*** 
* 

M17 (boring 8) 0 – 0,5 Zwak koolhoudend, matig baksteenhoudend Zink 1980 *** 
Tabel 5.5: Toetsingsresultaten uitsplitsing grondmengmonster MM1 en MM2 en aanvullende analyses (Fase 2) 

 
Resultaten uitsplitsing MM1 
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmonster M10 (boring 1; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.)  en 
grondmonster M11 (boring 4; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) licht verhoogd zijn met zink. Grondmonster M12 
(boring 5; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is matig verhoogd met zink.  
 
Resultaten separate analyse bovengrondmonster  van boring 2 en 3 
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmonster M13 (boring 2; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) matig verhoogd 
is met zink. Grondmonster M14 (boring 3; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is licht verhoogd met zink. 
 
Resultaten uitsplitsing MM2 
Uit de analyseresultaten blijkt dat grondmonster M15 (boring 6; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) sterk verhoogd 
is met zink en PAK. Grondmonster M16 (boring 7; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is sterk verhoogd met zink 
en licht verhoogd met PAK. Grondmonster M17 (boring 8; dieptetraject 0 – 0,5 m-mv.) is sterk verhoogd 
met zink.  
 
De aangetoonde verontreinigingen zijn waarschijnlijk te relateren aan de aangetroffen zintuiglijk 
bijmengingen in de bovengrond en het langdurig menselijk gebruik van de locatie.  
 

5.5 Aanvullend onderzoek uitbreidingslocaties (Fase 3) 

 
Naar aanleiding van de analyseresultaten van Fase 1 zijn in overleg met de opdrachtgever aanvullende 
boringen verricht en analyses uitgevoerd zoals weergegeven in tabel 5.6. en 5.7. 
 

Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
201 0 – 0,8 Sporen baksteen 
202 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend, sporen puin 
Sporen baksteen, sporen kolen, sporen puin 

203 0 – 1,0 Sporen baksteen, sporen kolen 
204 0 – 0,5 Sporen puin, sporen kolen 
205 0 – 0,5 Sporen kolen 
206 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen 
207 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen puin 
208 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
Sporen baksteen, sporen kolen, sporen puin 
Sporen kolen 

209 0 – 0,5 Sporen baksteen, sporen kolen 
210 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
Sporen baksteen, sporen kolen 
Sporen baksteen, sporen puin 

211 0 – 0,5 
0,5 – 0,7 
0,7 – 1,0 

Sporen baksteen, zwak koolhoudend 
Zwak baksteenhoudend, sporen puin, sporen kolen 
Sporen kolen, sporen baksteen, sporen puin 
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Boring Dieptetraject [m-mv.] Zintuiglijke waarneming 
212 0 – 0,6 

0,6 – 1,0 
Matig baksteenhoudend, zwak koolhoudend 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 

213 0 – 1,0 Sporen puin, sporen baksteen 
 

214 0 – 0,5 
0,5 – 1,0 

Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Sporen kolen, sporen puin 

215 0 – 1,0 Sporen baksteen 
216 0 – 0,5 

0,5 – 1,5 
1,5 – 1,8 
1,8 

Matig baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, sporen kolen 
Matig baksteenhoudend, sporen kolen, sporen puin 
Boring gestaakt 

217 0 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen baksteen, sporen kolen 
218 0 – 1,0 Zwak baksteenhoudend, sporen kolen, sporen puin 
219 0 – 0,5 

0,5 – 1,0 
Zwak koolhoudend, zwak baksteenhoudend 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

220 0 – 0,75 
0,75 – 1,0 

Zwak baksteenhoudend, zwak puinhoudend, sporen kolen 
Zwak baksteenhoudend, zwak koolhoudend 

Tabel 5.6: Overzicht zintuiglijke afwijkingen 

 
De analyseresultaten van de grondmonsters worden in de volgende tabel samengevat, waarbij door middel 
van onderstaande sterrencodering de mate van verontreiniging is aangegeven. 
 
* Het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan de het gemiddelde 

van de achtergrond- en interventiewaarde; 
** het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan 

of gelijk aan de interventiewaarde; 
*** het gehalte is groter dan de interventiewaarde. 
 
In de kolommen zijn alleen die stoffen vermeld waarvan de analyseresultaten na toetsing hoger zijn dan de 
bijbehorende achtergrondwaarde voor duurzame bodemkwaliteit. Zie bijlage 5 voor de toetsingstabellen en 
het analyserapport. 
 
Alle grondmonsters in tabel 5.7 zijn onderzocht op zink. De grondmonsters M20, MM23 en M29 t/m M34 
zijn tevens onderzocht op PAK (10-VROM). 
  

monster-nummer Bodemlaag 
[m-mv] 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Verhoogde 
component 

Gemeten 
concentratie [mg/kg 

d.s.] en toetsing 
M19 (boring 201-1) 0 – 0,5 Sporen baksteen Zink 587 ** 
M20 (boring 202-1) 0 – 0,5 Zwak baksteen- en koolhoudend, sporen puin Zink 280 * 
M21 (boring 203-1) 0 – 0,5 Sporen baksteen en kolen Zink 227 * 
M22 (boring 204-1) 0 – 0,5 Sporen puin en kolen Zink 360 * 
MM23 (boring 201-3 

+ 204-2) 
0,8 – 1,0 
0,5 – 1,0 

Geen bijzonderheden  
Geen bijzonderheden  

--- --- --- 

M24 (boring 207-1) 0 – 0,5 Sporen baksteen en puin Zink 495 ** 
M25 (boring 208-1) 0 – 0,5 Sporen baksteen, kolen en puin Zink 1210 *** 
M26 (boring 209-1) 0 – 0,5 Sporen baksteen en kolen Zink  561 ** 
M27 (boring 209-2) 0,5 – 1,0 Geen bijzonderheden  --- --- --- 
M28 (boring 210-1) 0 – 0,5 Sporen baksteen en kolen Zink 908 *** 
M29 (boring 212-1) 0 – 0,5 Matig baksteenhoudend, zwak koolhoudend Zink 

PAK 
20600 
22,6 

*** 
** 

M30 (boring 213-1) 0 – 0,5 Sporen puin en baksteen Zink 
PAK 

601 
21,1 

** 
** 

M31 (boring 215-1) 0 – 0,5 Sporen baksteen Zink 
PAK 

225 
2,36 

* 
* 

M32 (boring 217-1) 0 – 0,5 Zwak puinhoudend, sporen baksteen en kolen Zink 394 * 
M33 (boring 219-1) 0 – 0,5 Zwak baksteen- en koolhoudend Zink 3190 *** 
M34 (boring 220-1) 0 – 0,5 Zwak baksteen en puinhoudend, sporen kolen Zink 

PAK 
2820 
6,63 

*** 
* 

Tabel 5.7: Toetsingsresultaten aanvullend onderzoek Fase 3 
 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de bovengrond (0 – 0,5 m-mv.) ter plaatse van de boringen 202, 203, 
204, 215, en 217 licht verhoogd is met zink en ter plaatse van boring 215 ook licht verhoogd is met PAK. 
De bovengrond ter plaatse van boring 201, 207, 209 en 213 is matig verhoogd met zink en ter plaatse van 
boring 213 ook matig verhoogd met PAK. 
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De bovengrond ter plaatse van de boringen 208, 210, 212, 219 en 220 is sterk verhoogd met zink en ter 
plaatse van boring 212 ook matig verhoogd met PAK en ter plaatse van boring 220 ook licht verhoogd met 
PAK. 
In de ondergrond ter plaatse van de boringen 201, 204 en 209 zijn geen verhoogde gehalten zink en/of 
PAK vastgesteld. 
 

5.6 Verontreinigingssituatie  

 

5.6.1 Verontreinigingssituatie rondom boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek 
 
Tijdens het nader bodemonderzoek, uitgevoerd door middel van afperkende boringen (101 t/m 106) en 
chemische analyses (M4 t/m M9) zijn geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. De tijdens het 
verkennend bodemonderzoek aangetoonde sterke verontreiniging met zink ter plaatse van boring 9 wordt 
dan ook beschouwd als  een puntverontreiniging van beperkte omvang.  
Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink. 
 

5.6.2 Verontreinigingssituatie uitbreidingslocaties 

 
Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen (1 t/m 3 en 201 t/m 204) en chemische 
analyses (MM1, M10, M13, M14, M19, M20, M21, M22 en MM23) zijn op en rondom uitbreidingslocatie 1 
geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse 
van uitbreidingslocatie 1 geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink. 
 
Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen (4 en 5) en chemische analyses (MM1, 
M11 en M12) zijn binnen de grenzen op uitbreidingslocatie 2 geen interventiewaarde overschrijdingen 
vastgesteld. Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 2 geen sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink. 
Ten behoeve van de horizontale afperking zijn enkele boringen net buiten de begrenzing van 
uitbreidingslocatie 2 geplaatst (boring 208 en 209 langs de westgrens en boring 210 langs de zuidgrens). In 
het dieptetraject 0 – 0,5 m-mv. van boring 208 (M25), is een interventiewaarde overschrijding van zink 
vastgesteld. In het dieptetraject 0 – 0,5 m-mv. van boring 210 (M28) is eveneens een interventiewaarde 
overschrijding van zink vastgesteld.  
Indien ten westen of ten zuiden van uitbreidingslocatie 2 een bestemmingswijziging of grondroerende 
activiteiten gaan plaatsvinden, zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om vast te stellen of er sprake is 
van een geval van ernstige bodemverontreiniging en of sanerende maatregelen noodzakelijk zijn.   
 
Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen (6 t/m 9 en 219) en chemische 
analyses (MM2,  M15, M16, M17 en M33) zijn binnen de grenzen van uitbreidingslocatie 3 
interventiewaarde overschrijdingen voor zink en/of PAK vastgesteld. Op basis van de momenteel 
beschikbare onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat bodem binnen de grenzen van 
uitbreidingslocatie 3 sterk verontreinigd is met zink en PAK. Uitgaande van een oppervlakte van 300 m2 en  
een gemiddelde diepte van de interventiewaarde overschrijdingen van 1,5 meter (gebaseerd op visuele 
waarnemingen) bedraagt de omvang van de sterke verontreiniging circa 450 (vaste) m3.  Hierbij wordt 
opgemerkt dat de bodemkwaliteit voor de componenten zink en PAK in verticale richting (dieper dan 0,5 m-
mv.) nog niet analytisch is vastgesteld. De omvangs bepaling van de sterke verontreiniging betreft dus een 
schatting.  
 
Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien 
voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van 
grond- of sedimentverontreiniging, of minimaal 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
grondwaterverontreinigingen, hoger is dan de interventiewaarde. 
 
Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 3 sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met zink en PAK. Een situatietekening met verontreinigingssituatie is 
opgenomen in bijlage 6. 
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Ten behoeve van de horizontale afperking zijn de boringen 211 t/m 218 en 220 buiten de begrenzing van 
uitbreidingsvlak 3 geplaatst. Ten noorden, noordoosten en westen van uitbreidingsvlak 3 zijn hierbij geen 
interventiewaarde overschrijdingen voor zink en PAK meer vastgesteld (dieptetraject 0 – 0,5 m-mv. van de 
boringen 211, 213, 215 en 217). In zuidoostelijke richting is echter nog wel interventiewaarde overschrijding 
voor zink en PAK (in het dieptetraject 0 -0,5 m-mv. van boring 220) (M34) vastgesteld. In zuidelijke richting 
loopt het terrein in hellend af, richting de Kasteellaan (voormalige kasteelvijver). Indien ten  zuidoosten van 
uitbreidingslocatie 3 een bestemmingswijziging of grondroerende activiteiten gaan plaatsvinden, zal 
aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de omvang van het geval van ernstige bodemverontreiniging 
verder vast te leggen.   
 

5.7 Risicobeoordeling 

 
Indien vastgesteld is dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient volgens het 
saneringscriterium in de Wet bodembescherming te worden bepaald of er sprake is van onaanvaardbare 
risico’s voor mens, ecosysteem of verspreiding in het grondwater. Op basis van de bepaalde risico’s kan 
worden vastgesteld of een sanering al dan niet met spoed uitgevoerd dient te worden. 
 
Voor gevallen van ernstige bodemverontreiniging, die veroorzaakt zijn voor 1987 dient altijd een standaard 
risicobeoordeling te worden uitgevoerd. Voor de locatie kan, nadat de volledige omvang van de 
verontreiniging in beeld is gebracht,  een standaard risicobeoordeling worden uitgevoerd door middel van 
een generieke modelberekening met het programma Sanscrit. 
 
Gezien de historie van het terrein wordt er vanuit gegaan dat de vastgestelde bodemverontreinigingen 
veroorzaakt zijn voor 1987.  
 

5.8 Beantwoording vragen conceptueel model 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen de onderzoeksvragen zoals geformuleerd op basis van het 
conceptueel model beantwoord worden. 
 
1. Zijn de aangetoonde sterke verontreinigingen met zink en PAK te relateren aan de visueel aangetroffen 

bijmengingen?  
De verontreinigingen met zink en PAK hebben vermoedelijk een samenhang met de visueel 
waargenomen bijmengingen van puin, baksten en kooltjes in de grond. De gradatie van bijmengingen 
vertoont echter geen eenduidig beeld met de gemeten concentraties zink en PAK. 

  
2. Is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink rondom boring 9 uit het 
 verkennend bodemonderzoek?  
 Nee, Tijdens het nader bodemonderzoek, uitgevoerd door middel van afperkende boringen (101 t/m 
 106) en chemische analyses (M4 t/m M9) zijn geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. De 
 tijdens het verkennend bodemonderzoek aangetoonde sterke verontreiniging met zink wordt dan ook 
 beschouwd als  een puntverontreiniging van beperkte omvang. 

Ter plaatse van uitbreidingslocatie 3 is tijdens het aanvullend bodemonderzoek gebleken dat hier wel 
sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De aangetoonde sterke verontreiniging met 
zink en PAK in de grond ter plaatse van uitbreidingslocatie 3 bedraagt meer dan 25 m3. In verticale 
richting is de sterke verontreiniging echter nog niet analytisch afgeperkt. 

 
- Is er sprake van spoed? 
Nog niet vastgesteld. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu B.V. in maart en april 2017 een aanvullend en nader 
bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Kasteellaan 1 te Eijsden.  
 
Nader bodemonderzoek rondom boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek 
Tijdens het nader bodemonderzoek, uitgevoerd door middel van afperkende boringen en chemische 
analyses zijn geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. De tijdens het verkennend 
bodemonderzoek aangetoonde sterke verontreiniging met zink ter plaatse van boring 9 wordt dan ook 
beschouwd als  een puntverontreiniging van beperkte omvang.  
Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van boring 9 uit het verkennend bodemonderzoek geen 
sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met zink. 
 
Aanvullend bodemonderzoek uitbreidingslocaties 
Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen en chemische analyses zijn op en 
rondom uitbreidingslocatie 1 geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. Gezien de 
verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 1 geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zink. 
 
Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen en chemische analyses zijn binnen de 
grenzen op uitbreidingslocatie 2 geen interventiewaarde overschrijdingen vastgesteld. Gezien de 
verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 2 geen sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met zink. 
Ten westen en ten zuiden van uitbreidingslocatie 2 zijn in enkele afperkende boringen in het dieptetraject 0 
– 0,5 m-mv. nog wel interventiewaarde overschrijdingen voor zink gemeten. Indien ten westen of ten zuiden 
van uitbreidingslocatie 2 een bestemmingswijziging of een grondroerende activiteit gaat plaatsvinden, zal 
aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om vast te stellen of sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging en of sanerende maatregelen noodzakelijk zijn.   
 
Tijdens het aanvullend bodemonderzoek, uitgevoerd door boringen en chemische analyses zijn binnen de 
grenzen van uitbreidingslocatie 3 interventiewaarde overschrijdingen voor zink en PAK vastgesteld. Op 
basis van de momenteel beschikbare onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat bodem binnen de 
grenzen van uitbreidingslocatie 3 sterk verontreinigd is met zink en PAK. Uitgaande van een oppervlakte 
van 300 m2 en een gemiddelde diepte van de interventiewaarde overschrijdingen van 1,5 meter (gebaseerd 
op visuele waarnemingen) bedraagt de omvang van de sterke verontreiniging circa 450 (vaste) m3.  Hierbij 
wordt opgemerkt dat de bodemkwaliteit voor de componenten zink en PAK in verticale richting (dieper dan 
0,5 m-mv.) nog niet analytisch is vastgesteld. De omvangs bepaling van de sterke verontreiniging betreft 
dus een schatting.  
 
Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien 
voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ bodemvolume in het geval van 
grond- of sedimentverontreiniging, of minimaal 100 m³ poriënverzadigd bodemvolume in het geval van 
grondwaterverontreinigingen, hoger is dan de interventiewaarde. 
 
Gezien de verontreinigingssituatie is er ter plaatse van uitbreidingslocatie 3 sprake van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging met zink en PAK. Een situatietekening met verontreinigingssituatie is 
opgenomen in bijlage 6. 
 
In zuidoostelijke richting is in een afperkende boring echter nog wel een interventiewaarde overschrijding 
voor zink en PAK vastgesteld. Indien ten zuidoosten van uitbreidingslocatie 3 een bestemmingswijziging of 
grondroerende activiteiten gaan plaatsvinden, zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de omvang 
van het geval van ernstige bodemverontreiniging verder vast te leggen.   
 
Voor de voorgenomen herontwikkeling (bestemmingswijziging en nieuwbouwplan) ter plaatse van 
uitbreidingslocatie 3 dienen sanerende maatregelen genomen te worden. Voorafgaand aan het nemen van 
sanerende maatregelen dient het bevoegd gezag (Provincie Limburg) middels een BUS melding of een 
saneringsplan hiervan in kennis gesteld te worden. 
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BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart en kadastrale situatie 
 
 
 
 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: AM16258-GR

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 22 juli 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: AM16258-GR

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object EIJSDEN A 2090
Kasteellaan 1, 6245 SB EIJSDEN
CC-BY Kadaster.
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BIJLAGE 2 
 

Situatietekening onderzoekslocatie met boorpunten 
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BIJLAGE 3 
 

Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen 
 
 
 
 
 



Projectcode: AM16475

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1

0

50

100

150

1

2

3

4

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, sporen 
baksteen, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donker oranjebruin, 
Edelmanboor

140

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

190

Boring: 2

0

50

100

150

1

2

3

4

erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

130

Leem, zwak humeus, zwak 
grindhoudend, donker oranjebruin, 
Edelmanboor, boring gestaakt160

Boring: 3

0

50

100

150

1

2

3

erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
sporen kolen, sporen grind, donker 
oranjebruin, Edelmanboor, zwak 
mergelresten

100

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

150

Boring: 4

0

50

100

1

2

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen wortels, donker oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 5

0

50

100

150

1

2

3

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, zwak 
koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

150

Boring: 6

0

50

100

150

1

2

3

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, zwak grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, zwak 
leisteen en mergelresten

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
kolen, donker oranjebruin, 
Edelmanboor, matig mergelresten, 
zwak leisteen resten

160

lichtgeel, Edelmanboor, mergel, 
boring gestaakt190



Projectcode: AM16475

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 7
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3

4

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
kolen, zwak grindhoudend, sporen 
wortels, donkerbruin, 
Edelmanboor, zwak mergelresten

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, sporen grind, donker 
oranjebruin, Edelmanboor, zwak 
mergelresten

160

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, donker 
oranjebruin, Edelmanboor, uiterst 
mergelresten210

Boring: 8
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250
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, zwak grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, spoor 
mergelresten

200

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, spoor mergelresten

250

Boring: 9

0
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100

150

200

250

300

1

2

3

4
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
uiterst baksteenhoudend, sporen 
grind, sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, sporen grind, 
donkerbruin, Edelmanboor, spoor 
mergelresten

200

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig grindhoudend, sporen 
baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor, boring gestaakt

320

Boring: 101
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erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, sporen wortels, 
sporen grind, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, oranjebruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 102
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150
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matig zandig, matig koolhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, puin20

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, sporen grind, 
donkerbruin, Edelmanboor

110

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

160

Boring: 103
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Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, matig mergelresten50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

150



Projectcode: AM16475

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 104
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50

100

150

1

2

3

erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, sporen grind, sporen 
wortels, donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, sporen 
baksteen, sporen grind, donker 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsoranje, Edelmanboor

150

Boring: 105
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50

100

150

1
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erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
kolen, sporen grind, sporen 
wortels, donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

150

Boring: 106

0

50

100

150

1

2

3

erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
kolen, sporen wortels, donker 
oranjebruin, Edelmanboor100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

150

Boring: 201

0
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100

1
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3

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor

80

Leem, sterk zandig, licht geelbruin, 
Edelmanboor100

Boring: 202
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100

1
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, sporen puin, sporen 
wortels, donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen puin, donker oranjebruin, 
Edelmanboor100

Boring: 203
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100

1
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
matig wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen wortels, donker oranjebruin, 
Edelmanboor100

Boring: 204
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen kolen, sporen 
grind, sporen wortels, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 205
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100

1
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen grind, sporen 
wortels, donkerbruin, 
Edelmanboor, sterk mergelresten

60

Leem, sterk zandig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

110



Projectcode: AM16475

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 206
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen wortels, donkerbruin, 
Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 207

0

50

100
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2

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen puin, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 208
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen wortels, sporen puin, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen grind, donker 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 209
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100

1

2

erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
sporen grind, sporen wortels, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 210
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen puin, 
donker oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 211
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erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, zwak 
grindhoudend, zwak koolhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
puin, sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen baksteen, 
sporen puin, donker oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Leem, sterk zandig, oranjebruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 212
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erf0

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak koolhoudend, sporen grind, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
spoor mergelresten60

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
kolen, sporen grind, donker 
oranjebruin, Edelmanboor100

Boring: 213
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100

1
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen puin, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, matig 
mergelresten

100



Projectcode: AM16475

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 214
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Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
kolen, donkerbruin, Edelmanboor, 
zwak mergelresten50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen kolen, sporen puin, donker 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 215
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erf0

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, sporen 
grind, donkerbruin, Edelmanboor

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen grind, sporen baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, zwak 
mergelresten100

Boring: 216
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, zwak 
puinhoudend, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor, zwak 
mergelresten

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
grind, sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor

150

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, sporen 
kolen, sporen puin, donkerbruin, 
Edelmanboor, matig mergelresten, 
boring gestaakt
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Boring: 217
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
sporen grind, zwak puinhoudend, 
sporen baksteen, sporen kolen, 
donkerbruin, Edelmanboor, zwak 
mergelresten

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
uiterst grindhoudend, donker 
oranjebruin, Edelmanboor

100

Boring: 218
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
kolen, sporen puin, sporen grind, 
donkerbruin, Edelmanboor

100

Boring: 219
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erf0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, matig mergelresten50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donker oranjebruin, 
Edelmanboor, matig mergelresten100

Boring: 220
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Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
sporen kolen, donkerbruin, 
Edelmanboor, sterk mergelresten

75

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, zwak 
koolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, matig mergelresten

100



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0
>1
>10
>100
>1000
>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand
Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water
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BIJLAGE 4 
 

Verklaring Veldmedewerker 
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VERKLARING 
 
 
Hierbij verklaar ik (ondergetekende) dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever 
zijn uitgevoerd conform de eisen van de BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen 2001 en 
2002. 
 
 
Projectnummer AM16475 
  
Onderzoekslocatie Kasteellaan 1, Eijsden 
  
Datum uitvoering veldwerkzaamheden 27 februari en 5 april 2017 

 
  
Gecertificeerd monsternemer Dhr. H. van den Tillaar 
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BIJLAGE 5 
 

Analyseresultaten grond(meng)monster(s) met achtergrond- en 
interventiewaarden 

 
 
 
 
 
 



 

Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM1 MM2 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 7 8    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 78,2  -- 83,5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

4,6  -- 4,1  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 16  -- 12  --     
 
METALEN 
barium+ 110 155  160 276    920 20 
cadmium 1,3 1,68 * 1,7 2,34 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 11 15,3 * 9,1 15,3 * 15 102 190 3,0 
koper 30 39,5  30 43,8 * 40 115 190 5,0 
kwik 0,18 0,207 * 0,34 0,414 * 0,15 18 36 0,050 
lood 60 72,2 * 210 270 * 50 290 530 10 
molybdeen 0,57 0,57  0,52 0,52  1,5 96 190 1,5 
nikkel 26 35  20 31,8  35 68 100 4,0 
zink 460 614 ** 590 896 *** 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- 0,04  --     
fenantreen 0,02  -- 3,7  --     
antraceen <0,01  -- 1,0  --     
fluoranteen 0,03  -- 12  --     
benzo(a)antraceen 0,01  -- 9,5  --     
chryseen 0,02  -- 8,6  --     
benzo(k)fluoranteen 0,01  -- 4,1  --     
benzo(a)pyreen <0,01  -- 7,3  --     
benzo(ghi)peryleen 0,01  -- 4,1  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01  -- 4,6  --     
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,131 0,131  54,94 54,9 *** 1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 101 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 118 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 138 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 153 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
PCB 180 (µg/kgds) <1  -- <1  --     
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 10,7  4,9 12  20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- <5  --     
fractie C12-C22 <5  -- 28  --     
fractie C22-C30 <5  -- 29  --     
fractie C30-C40 <5  -- 10  --     
totaal olie C10 - C40 <20 30,4  70 171  190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12483835-001     MM1 1-1 / 4-1 / 5-1 
2  12483835-002     MM2 6-1 / 7-1 / 8-1 
 
 



 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
7  4.6%  16% 
8  4.1%  12% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM3 M4 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 9 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 84,2  -- 83,5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

3,0  -- 1,0  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 7,9  -- 19  --     
 
METALEN 
barium+ 63 141  54 67    920 20 
cadmium 0,49 0,742 * 0,31 0,423  0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 9,7 20,7 * 12 14,8  15 102 190 3,0 
koper 20 33,4  15 19,6  40 115 190 5,0 
kwik 0,08 0,104  <0,05 0,0394  0,15 18 36 0,050 
lood 32 44,7  13 15,6  50 290 530 10 
molybdeen 0,52 0,52  0,61 0,61  1,5 96 190 1,5 
nikkel 22 43 * 29 35  35 68 100 4,0 
zink 110 197 * 70 89,1  140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- -       
fenantreen 0,02  -- -       
antraceen <0,01  -- -       
fluoranteen 0,05  -- -       
benzo(a)antraceen 0,03  -- -       
chryseen 0,04  -- -       
benzo(k)fluoranteen 0,02  -- -       
benzo(a)pyreen 0,03  -- -       
benzo(ghi)peryleen 0,02  -- -       
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02  -- -       
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) 

0,244 0,244  -   1,5 21 40 0,35 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1  -- -       
PCB 52 (µg/kgds) <1  -- -       
PCB 101 (µg/kgds) <1  -- -       
PCB 118 (µg/kgds) <1  -- -       
PCB 138 (µg/kgds) <1  -- -       
PCB 153 (µg/kgds) <1  -- -       
PCB 180 (µg/kgds) <1  -- -       
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 16,3  -   20 510 1000 4,9 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5  -- -       
fractie C12-C22 <5  -- -       
fractie C22-C30 <5  -- -       
fractie C30-C40 <5  -- -       
totaal olie C10 - C40 <20 46,7  -   190 2595 5000 35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12483835-003     MM3 6-2 / 7-3 / 8-3 / 9-3 
2  12483825-001     M4 101-3 
 
 



 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
9  3%  7.9% 
1  1%  19% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M5 M6 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 2 3    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 80,1  -- 79,5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten 
(-) 

Geen  -- Geen  --     

 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS) 

4,9  -- 2,0  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd 
DS) 

14  -- 20  --     

 
METALEN 
barium+ 80 124  98 117    920 20 
cadmium 0,72 0,941 * 0,64 0,863 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 9,6 14,6  14 16,6 * 15 102 190 3,0 
koper 24 32,8  20 25,5  40 115 190 5,0 
kwik 0,26 0,307 * 0,08 0,089  0,15 18 36 0,050 
lood 38 46,9  23 27,2  50 290 530 10 
molybdeen 0,51 0,51  1,2 1,2  1,5 96 190 1,5 
nikkel 23 33,5  27 31,5  35 68 100 4,0 
zink 260 366 * 140 173 * 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12483825-002     M5 102-1 
2  12483825-003     M6 103-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
2  4.9%  14% 
3  2%  20% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M7 M8 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 4 5    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 79,1  -- 75,2  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten 
(-) 

Geen  -- Geen  --     

 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd 
DS) 

4,2  -- 7,3  --     

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd 
DS) 

18  -- 18  --     

 
METALEN 
barium+ 120 155  140 181    920 20 
cadmium 1,3 1,66 * 1,5 1,73 * 0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 10 12,8  11 14,1  15 102 190 3,0 
koper 34 43,2 * 32 38,2  40 115 190 5,0 
kwik 0,14 0,158 * 0,17 0,188 * 0,15 18 36 0,050 
lood 67 78,9 * 54 61 * 50 290 530 10 
molybdeen <0,5 0,35  0,55 0,55  1,5 96 190 1,5 
nikkel 24 30  25 31,2  35 68 100 4,0 
zink 510 647 ** 410 499 ** 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12483825-004     M7 104-1 
2  12483825-005     M8 105-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
4  4.2%  18% 
5  7.3%  18% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M9  AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 6     eis 

 or br         
 
 
droge stof (gew.-%) 83,2  --        
gewicht artefacten (g) <1  --        
aard van de artefacten (-) Geen  --        
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

3,2  --        

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 21  --        
 
METALEN 
barium+ 90 103       920 20 
cadmium 0,97 1,24 *    0,60 6,8 13 0,20 
kobalt 11 12,6     15 102 190 3,0 
koper 28 34,1     40 115 190 5,0 
kwik 0,25 0,273 *    0,15 18 36 0,050 
lood 43 49,3     50 290 530 10 
molybdeen 0,59 0,59     1,5 96 190 1,5 
nikkel 25 28,2     35 68 100 4,0 
zink 290 345 *    140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12483825-006     M9 106-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
6  3.2%  21% 

 



 

Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M10 M11 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 79,3  -- 80,3  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 350 467 ** 260 347 * 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12494743-001     M10 1-1 
2  12494743-002     M11 4-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.6%  16% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M12 M13 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 87,0  -- 79,4  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 380 507 ** 340 454 ** 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12494743-003     M12 5-1 
2  12494743-004     M13 2-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.6%  16% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M14 M15 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 2    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 75,9  -- 81,5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 260 347 * 700 1060 *** 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen -   0,08  --     
fenantreen -   5,2  --     
antraceen -   1,6  --     
fluoranteen -   18  --     
benzo(a)antraceen -   13  --     
chryseen -   12  --     
benzo(k)fluoranteen -   6,0  --     
benzo(a)pyreen -   10  --     
benzo(ghi)peryleen -   6,0  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen -   6,4  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

-   78,28 78,3 *** 1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12494743-005     M14 3-1 
2  12494743-006     M15 6-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.6%  16% 
2  4.1%  12% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M16 M17 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 2 2    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 82,4  -- 80,5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 590 896 *** 1300 1980 *** 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0,01  -- 0,01  --     
fenantreen 0,24  -- 0,11  --     
antraceen 0,07  -- 0,01  --     
fluoranteen 0,61  -- 0,20  --     
benzo(a)antraceen 0,37  -- 0,10  --     
chryseen 0,37  -- 0,13  --     
benzo(k)fluoranteen 0,21  -- 0,08  --     
benzo(a)pyreen 0,33  -- 0,11  --     
benzo(ghi)peryleen 0,20  -- 0,07  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,20  -- 0,08  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

2,61 2,61 * 0,9 0,9  1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12494743-007     M16 7-1 
2  12494743-008     M17 8-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
2  4.1%  12% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M18  AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 2     eis 

 or br         
 
 
droge stof (gew.-%) 80,6  --        
gewicht artefacten (g) <1  --        
aard van de artefacten (-) Geen  --        
 
METALEN 
zink 450 684 **    140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  --        
fenantreen 0,09  --        
antraceen 0,02  --        
fluoranteen 0,30  --        
benzo(a)antraceen 0,14  --        
chryseen 0,18  --        
benzo(k)fluoranteen 0,10  --        
benzo(a)pyreen 0,15  --        
benzo(ghi)peryleen 0,09  --        
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,09  --        
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

1,167 1,17     1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12494743-009     M18 9-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
2  4.1%  12% 

 



 

Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M19 M20 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 78,0  -- 80,3  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- 7,7  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Puin  --     
 
METALEN 
zink 440 587 ** 210 280 * 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen -   <0,01  --     
fenantreen -   0,02  --     
antraceen -   <0,01  --     
fluoranteen -   0,03  --     
benzo(a)antraceen -   0,01  --     
chryseen -   0,03  --     
benzo(k)fluoranteen -   0,02  --     
benzo(a)pyreen -   0,02  --     
benzo(ghi)peryleen -   0,01  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen -   0,01  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

-   0,164 0,164  1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-001     M19 201-1 
2  12512730-002     M20 202-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.6%  16% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M21 M22 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 80,3  -- 80,2  --     
gewicht artefacten (g) 4,7  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Stenen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 170 227 * 270 360 * 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-003     M21 203-1 
2  12512730-004     M22 204-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.6%  16% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode MM23 M24 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 2 3    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83,7  -- 84,4  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

1,0  -- -       

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 24  -- -       
 
METALEN 
zink 86 96,3  390 495 ** 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-005     MM23 201-3/ 204-2 
2  12512730-006     M24 207-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
2  1%  24% 
3  4.2%  18% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M25 M26 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 78,4  -- 79,8  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 910 1210 *** 420 561 ** 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- -       
fenantreen 0,05  -- -       
antraceen <0,01  -- -       
fluoranteen 0,09  -- -       
benzo(a)antraceen 0,05  -- -       
chryseen 0,06  -- -       
benzo(k)fluoranteen 0,04  -- -       
benzo(a)pyreen 0,05  -- -       
benzo(ghi)peryleen 0,04  -- -       
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,04  -- -       
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,434 0,434  -   1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-007     M25 208-1 
2  12512730-008     M26 209-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.6%  16% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M27 M28 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 1 1    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 82,7  -- 81,2  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 71 94,8  680 908 *** 140 430 720 20 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-009     M27 209-2 
2  12512730-010     M28 210-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
1  4.6%  16% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M29 M30 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 4 4    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 86,3  -- 80,0  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
 
organische stof 
(gloeiverlies) (% vd DS) 

5,4  -- -       

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 5,5  -- -       
 
METALEN 
zink 11000 20600 *** 320 601 ** 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,06  --               

# 
0,02  --     

fenantreen 3,2  -- 1,4  --     
antraceen 0,95  -- 0,34  --     
fluoranteen 6,9  -- 4,8  --     
benzo(a)antraceen 2,8  -- 3,7  --     
chryseen 2,5  -- 3,4  --     
benzo(k)fluoranteen 1,4  -- 1,6  --     
benzo(a)pyreen 2,1  -- 2,7  --     
benzo(ghi)peryleen 1,3  -- 1,5  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 1,4  -- 1,6  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

22,592 22,6 ** 21,06 21,1 ** 1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-011     M29 212-1 
2  12512730-012     M30 213-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
4  5.4%  5.5% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M31 M32 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 4 4    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83,9  -- 79,0  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- <1  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Geen  --     
 
METALEN 
zink 120 225 * 210 394 * 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- <0,01  --     
fenantreen 0,16  -- 0,04  --     
antraceen 0,04  -- <0,01  --     
fluoranteen 0,54  -- 0,07  --     
benzo(a)antraceen 0,39  -- 0,04  --     
chryseen 0,34  -- 0,05  --     
benzo(k)fluoranteen 0,19  -- 0,03  --     
benzo(a)pyreen 0,29  -- 0,04  --     
benzo(ghi)peryleen 0,19  -- 0,03  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,21  -- 0,03  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

2,357 2,36 * 0,344 0,344  1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-013     M31 215-1 
2  12512730-014     M32 217-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
4  5.4%  5.5% 



 

 
Projectnaam Kasteellaan 1, Eijsden 
Projectcode AM16475 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

                 
Monstercode M33 M34 AW 1/2(AW+I) I RBK 
Bodemtype 4 4    eis 

 or br  or br      
 
 
droge stof (gew.-%) 83,3  -- 82,5  --     
gewicht artefacten (g) <1  -- 7,5  --     
aard van de artefacten (-) Geen  -- Puin  --     
 
METALEN 
zink 1700 3190 *** 1500 2820 *** 140 430 720 20 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01  -- 0,02  --     
fenantreen 0,06  -- 0,43  --     
antraceen 0,02  -- 0,15  --     
fluoranteen 0,13  -- 1,8  --     
benzo(a)antraceen 0,07  -- 0,91  --     
chryseen 0,08  -- 0,82  --     
benzo(k)fluoranteen 0,05  -- 0,52  --     
benzo(a)pyreen 0,06  -- 0,82  --     
benzo(ghi)peryleen 0,05  -- 0,55  --     
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,05  -- 0,61  --     
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,577 0,577  6,63 6,63 * 1,5 21 40 0,35 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1  12512730-015     M33 219-1 
2  12512730-016     M34 220-1 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 
10%.) 
 
Bodemtype  humus  lutum 
4  5.4%  5.5% 
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

dhr. G. Reuver

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Kasteellaan 1, Eijsden

Uw projectnummer : AM16475

ALcontrol rapportnummer : 12483835, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : RJY39Q6U

Rotterdam, 06-03-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM16475. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1-1 / 4-1 / 5-1

002 Grond (AS3000) MM2 6-1 / 7-1 / 8-1

003 Grond (AS3000) MM3 6-2 / 7-3 / 8-3 / 9-3

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 78.2
 

83.5
 

84.2
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.6
 

4.1
 

3.0
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 16

 
12

 
7.9

 
 

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 110

 
160

 
63

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 1.3
 

1.7
 

0.49
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 11
 

9.1
 

9.7
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 30
 

30
 

20
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.18
 

0.34
 

0.08
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 60
 

210
 

32
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.57
 

0.52
 

0.52
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 26
 

20
 

22
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 460
 

590
 

110
 

 
 

 
 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.04

 
<0.01

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

3.7
 

0.02
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

1.0
 

<0.01
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

12
 

0.05
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01
 

9.5
 

0.03
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.02
 

8.6
 

0.04
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.01
 

4.1
 

0.02
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

7.3
 

0.03
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01
 

4.1
 

0.02
 

 
 

 
 

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

4.6
 

0.02
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S 0.131
1)

54.94
1)

0.244
1)

 
 

 
 

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

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

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

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

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

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

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM1 1-1 / 4-1 / 5-1

002 Grond (AS3000) MM2 6-1 / 7-1 / 8-1

003 Grond (AS3000) MM3 6-2 / 7-3 / 8-3 / 9-3

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

28
2)

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

29
2)

<5
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

10
2)

<5
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

70
 

<20
 

 
 

 
 

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

Monster beschrijvingen

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

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

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

Voetnoten

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

2 Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt, naar onze mening, veroorzaakt door de aanwezigheid van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humusachtige verbindingen.
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1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

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

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6010740 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

001 Y6010668 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6010638 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

002 Y6010513 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

002 Y6010397 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

002 Y6010651 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

003 Y6010645 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

003 Y6010389 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

003 Y6010665 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

003 Y6010421 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM26-1 / 7-1 / 8-1

002
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

dhr. G. Reuver

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Kasteellaan 1, Eijsden

Uw projectnummer : AM16475

ALcontrol rapportnummer : 12483825, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : BZWL6PEF

Rotterdam, 06-03-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM16475. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M4 101-3

002 Grond (AS3000) M5 102-1

003 Grond (AS3000) M6 103-1

004 Grond (AS3000) M7 104-1

005 Grond (AS3000) M8 105-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 83.5
 

80.1
 

79.5
 

79.1
 

75.2
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0
 

4.9
 

2.0
 

4.2
 

7.3
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 19

 
14

 
20

 
18

 
18

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 54

 
80

 
98

 
120

 
140

 

cadmium mg/kgds S 0.31
 

0.72
 

0.64
 

1.3
 

1.5
 

kobalt mg/kgds S 12
 

9.6
 

14
 

10
 

11
 

koper mg/kgds S 15
 

24
 

20
 

34
 

32
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

0.26
 

0.08
 

0.14
 

0.17
 

lood mg/kgds S 13
 

38
 

23
 

67
 

54
 

molybdeen mg/kgds S 0.61
 

0.51
 

1.2
 

<0.5
 

0.55
 

nikkel mg/kgds S 29
 

23
 

27
 

24
 

25
 

zink mg/kgds S 70
 

260
 

140
 

510
 

410
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M9 106-1

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 83.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 21

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

METALEN
barium mg/kgds S 90

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S 0.97
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 28
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 43
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 0.59
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 290
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772)

lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6010759 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

002 Y4374074 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

003 Y6010761 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

004 Y4374086 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

005 Y4374087 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

006 Y4374081 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 6

ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

dhr. G. Reuver

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Kasteellaan 1, Eijsden

Uw projectnummer : AM16475

ALcontrol rapportnummer : 12494743, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : XX1MHX5K

Rotterdam, 22-03-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM16475. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M10 1-1

002 Grond (AS3000) M11 4-1

003 Grond (AS3000) M12 5-1

004 Grond (AS3000) M13 2-1

005 Grond (AS3000) M14 3-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 79.3
 

80.3
 

87.0
 

79.4
 

75.9
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

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

METALEN
zink mg/kgds S 350

 
260

 
380

 
340

 
260

 

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



Aeres Milieu BV

Kasteellaan 1, Eijsden

AM16475

12494743

15-03-2017

dhr. G. Reuver

15-03-2017

22-03-2017

Blad 3 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M15 6-1

007 Grond (AS3000) M16 7-1

008 Grond (AS3000) M17 8-1

009 Grond (AS3000) M18 9-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

droge stof gew.-% S 81.5
 

82.4
 

80.5
 

80.6
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

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

METALEN
zink mg/kgds S 700

 
590

 
1300

 
450

 
 

 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.08

1)
0.01

1)
0.01

3) 1)
<0.01

1)
 

 

fenantreen mg/kgds S 5.2
1)

0.24
1)

0.11
1)

0.09
1)

 
 

antraceen mg/kgds S 1.6
1)

0.07
1)

0.01
3) 1)

0.02
1)

 
 

fluoranteen mg/kgds S 18
1)

0.61
1)

0.20
1)

0.30
1)

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 13
1)

0.37
1)

0.10
1)

0.14
1)

 
 

chryseen mg/kgds S 12
1)

0.37
1)

0.13
1)

0.18
1)

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 6.0
1)

0.21
1)

0.08
1)

0.10
1)

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 10
1)

0.33
1)

0.11
1)

0.15
1)

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 6.0
1)

0.20
1)

0.07
1)

0.09
1)

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 6.4
1)

0.20
1)

0.08
1)

0.09
1)

 
 

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

mg/kgds S 78.28
1) 2)

2.61
1) 2)

0.9
1) 2)

1.167
1) 2)

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

Voetnoten

1 De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,
hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
(monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond (AS3000): 
conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform 
NEN 6961, meting conform ISO 22036).[LF]

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

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

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y6010740 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

002 Y6010668 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

003 Y6010638 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

004 Y6010743 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

005 Y6010744 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

006 Y6010397 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

007 Y6010513 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

008 Y6010651 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  

009 Y6010656 28-02-2017 27-02-2017 ALC201  
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ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.alcontrol.nl

Aeres Milieu BV

dhr. G. Reuver

Postbus 1015

6040 KA  ROERMOND

Uw projectnaam : Kasteellaan 1, Eijsden

Uw projectnummer : AM16475

ALcontrol rapportnummer : 12512730, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 2EQKKUG8

Rotterdam, 14-04-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
AM16475. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

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

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

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M19 201-1

002 Grond (AS3000) M20 202-1

003 Grond (AS3000) M21 203-1

004 Grond (AS3000) M22 204-1

005 Grond (AS3000) MM23 201-3/ 204-2

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 78.0
 

80.3
 

80.3
 

80.2
 

83.7
 

gewicht artefacten g S <1
 

7.7
 

4.7
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

puin
 

stenen
 

geen
 

geen
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S  
 

 
 

 
 

 
 

1.0
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S  

 
 

 
 

 
 

 
24

 

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

METALEN
zink mg/kgds S 440

 
210

 
170

 
270

 
86

 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S  

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S  
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S  
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S  
 

0.03
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

0.02
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S  
 

0.01
 

 
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S  
 

0.164
1)

 
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Voetnoten

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

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M24 207-1

007 Grond (AS3000) M25 208-1

008 Grond (AS3000) M26 209-1

009 Grond (AS3000) M27 209-2

010 Grond (AS3000) M28 210-1

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 010

droge stof gew.-% S 84.4
 

78.4
 

79.8
 

82.7
 

81.2
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

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

METALEN
zink mg/kgds S 390

 
910

 
420

 
71

 
680

 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S  

 
<0.01

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S  
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S  
 

<0.01
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S  
 

0.09
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S  
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S  
 

0.06
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S  
 

0.04
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S  
 

0.05
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S  
 

0.04
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S  
 

0.04
 

 
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S  
 

0.434
1)

 
 

 
 

 
 

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

011 Grond (AS3000) M29 212-1

012 Grond (AS3000) M30 213-1

013 Grond (AS3000) M31 215-1

014 Grond (AS3000) M32 217-1

015 Grond (AS3000) M33 219-1

Analyse Eenheid Q 011 012 013 014 015

droge stof gew.-% S 86.3
 

80.0
 

83.9
 

79.0
 

83.3
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.4
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

METALEN
zink mg/kgds S 11000

 
320

 
120

 
210

 
1700

 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.06

2)
0.02

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 3.2
 

1.4
 

0.16
 

0.04
 

0.06
 

antraceen mg/kgds S 0.95
 

0.34
 

0.04
 

<0.01
 

0.02
 

fluoranteen mg/kgds S 6.9
 

4.8
 

0.54
 

0.07
 

0.13
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 2.8
 

3.7
 

0.39
 

0.04
 

0.07
 

chryseen mg/kgds S 2.5
 

3.4
 

0.34
 

0.05
 

0.08
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 1.4
 

1.6
 

0.19
 

0.03
 

0.05
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 2.1
 

2.7
 

0.29
 

0.04
 

0.06
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 1.3
 

1.5
 

0.19
 

0.03
 

0.05
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 1.4
 

1.6
 

0.21
 

0.03
 

0.05
 

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

mg/kgds S 22.592
1)

21.06
1)

2.357
1)

0.344
1)

0.577
1)

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

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

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

Voetnoten

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

2 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

016 Grond (AS3000) M34 220-1

Analyse Eenheid Q 016     

droge stof gew.-% S 82.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S 7.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S puin
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

METALEN
zink mg/kgds S 1500

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.02

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S 0.43
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.15
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 1.8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.91
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.82
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.52
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.82
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.55
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.61
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

mg/kgds S 6.63
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

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

Analyserapport
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1 Inleiding 

De initiatiefnemer wenst voor Kasteel Oost, gelegen aan de Kasteellaan te Oost-
Maarland een herbestemming van de bestaande gebouwen met daarbij 
uitbreidingsmogelijkheden op terrein van Kasteel Oost. 
 
In de huidige situatie heeft het plangebied de bestemming wonen (Kasteel Oost), 
gemengd (boerderijwoning) en agrarisch (omliggend terrein).  
In de toekomstige situatie bestaat de wens om het gehele terrein te reconstrueren waarbij 
de bestaande gebouwen worden omgevormd tot een hotelfunctie en waarbij twee nieuwe 
gebouwen worden gerealiseerd, eveneens voor de functie hotel. Om de nieuwe functie 
mogelijk te maken is een herbestemming noodzakelijk. 
 
Het voorliggende bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van het terrein van Kasteel 
Oost tot een hotel voorziening mogelijk. De percelen rondom het plangebied zijn voor 
verschillende doeleinden in gebruik. Ten zuiden van de kasteellaan is een agrarisch 
perceel gelegen dat in gebruik is als hoogstamboomgaard. Ten behoeve van een goede 
fruitproductie kunnen bespuitingen in de boomgaard plaatsvinden. Sproeistoffen die niet 
op bomen en blad terecht komen, kunnen verwaaien naar de omgeving en daardoor een 
onvoldoende woon- en leefklimaat veroorzaken ter plaatse van de nieuwe 
woonbestemming. Om een goed woon- en leefklimaat te borgen, wordt regulier een 
afstand aangehouden van 50 meter tussen een boomgaard en op te richten gevoelige 
objecten.  
 
In de Beleidsnotitie spuitzones chemische bestrijdingsmiddelen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen van de gemeente Eijsden Margraten (datum inwerkingtreding: 12-12-
2013) is vastgelegd dat onder bepaalde voorwaarden met borging van maatregelen, 
gemotiveerd van deze afstand kan worden afgeweken.  
 
Vraagstelling  
De wens bestaat zicht te krijgen of het voorliggende plan inpasbaar is nabij de aanwezige 
agrarische percelen. Hiertoe dient inzicht te worden verkregen in de te respecteren 
afstand van de nieuwe bestemming tot de (fruitteelt)percelen en welke maatregelen 
getroffen dienen te worden om op de betreffende afstand de bestemmingswijziging door 
te voeren. 
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2 Omgeving plangebied 

2.1 Ligging plangebied 

Het plangebied ligt aan de westzijde van de kern Oost-Maarland aan de Kasteellaan. Het 
perceel wordt aan de noord- en westzijde begrenst een park. Ten oosten van het plan 
loopt de parallelweg van de Kloppenbergweg met daaraan diverse woonbestemmingen. 
Aan de overzijde van de Kasteellaan (ten zuiden van het plangebied) is een boomgaard 
aanwezig met hoogstamfruitbomen. Overige percelen aan de zuidzijde van de 
Kasteellaan zijn in gebruik als akkerland.  Op de volgende afbeelding is de begrenzing 
van de locatie weergegeven. 
 

 
Figuur 2.1: Ligging plangebied 
 
In de huidige situatie heeft het betreffende perceel een bestemming wonen, gemengd en 
agrarisch (omliggend terrein). Binnen de bestemming wonen is het bestaande kasteel 
Oost aanwezig en binnen de bestemming gemengd bevindt zich een bestaande 
boerderijwoning.  

2.2 Omliggende percelen 

De inpasbaarheid van het plan wordt getoetst ten opzichte van omliggende agrarische 
percelen waar gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. 
Op basis van jurisprudentie zijn gevoelige functies zonder aanvullende motivering 
inpasbaar indien een afstand van 50 meter gerespecteerd wordt tussen de gevoelige 
functie en agrarische percelen. Agrarische percelen die op méér dan 50 meter van het 
bouwplan liggen, kunnen buiten beschouwing worden gelaten. 
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In figuur 2.2 is het plangebied weergegeven met de bijbehorende bestemmingen groen 
en horeca. Ten zuiden van het plangebied aan de overzijde van de kasteellaan zijn 
agrarische percelen gelegen. In onderstaande figuur zijn deze percelen met een blauwe 
lijn omkaderd.  
 

 
Figuur 2.2: Relevante agrarische percelen ten opzichte van het plangebied  (inventarisatieafstand 50 meter) 
 
De percelen ten zuiden van het plangebied zijn deels in gebruik als  
hoogstamfruitboomgaard en deels als weiland.  
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3 Mogelijke planologische invulling agrarische 
percelen 

De agrarische percelen ten zuiden van het plangebied zijn gelegen binnen het 
bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 27 april 2010. De percelen hebben op 
basis van het vigerende bestemmingsplan de bestemming ‘Agrarisch’. In de navolgende 
figuur 2.3 wordt een uitsnede van het vigerende bestemmingsplan weergegeven met de 
agrarische bestemming rood gemarkeerd. 
 

 
Figuur 3.1: Uitsnede vigerend bestemmingsplan 
 
In figuur 3.1 is de agrarische bestemming rood weergegeven en tevens is de bestaande 
bestemming ter plaatse van het plangebied te zien dat deels de bestemming wonen (geel) 
heeft. 
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De percelen ten zuiden van het plangebied zijn bestemd voor agrarisch gebruik. Bij 
percelen met een agrarisch gebruik waarop fruitteelt is toegestaan wordt in beginsel, door 
het ontbreken van wetgeving, als vuistregel een afstand van 50 meter aangehouden 
tussen het agrarisch perceel en gevoelige functies.  
 
In de onderstaande figuur is de vijftig meter afstand middels een gele stippellijn 
weergegeven vanaf het zuidelijk agrarisch perceel.  
 

 
Figuur 3.2: 50 meter spuitzone vanaf de perceelsgrens van agrarische percelen. 
 
Een deel van de gevoelige bestemming ‘horeca’ ligt binnen de 50 meter zone vanaf het 
zuidelijk gelegen agrarisch perceel. De groenvoorziening die binnen de zone aanwezig 
is, wordt niet als gevoelige functie aangemerkt. De groenvoorziening binnen de zone 
bestaat hoofdzakelijk uit een te herstellen gracht,  een brede haag van heesters, een 
ontsluitingsweg en een zichtweide vanaf de provinciale weg richting het kasteel. De 
invulling van de groenvoorziening is geborgd middels een landschapsinpassingsplan dat 
onderdeel uitmaakt van de besluitvorming.  
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3.1 Planologische beperkingen agrarische gronden 

 
Echter op basis van de aanwezige dubbelbestemmingen gelden er diverse beperkingen 
voor het grondgebruik ter plaatse van de agrarische gronden ten zuiden van het 
plangebied. Het meest maatgevend voor deze beperkingen zijn de dubbelbestemmingen 
landschapselement, archeologie, ecologie, concentratiegebied hoogstamboomgaarden 
en leiding. 
 
Op basis van de dubbelbestemming hoogstamboomgaarden volgt uit de planregels (art. 
3.1.1 lid d) dat deze gronden uitsluitend bedoeld zijn voor ‘kleinschalig agrarisch gebruik’ 
en daarmee niet voor intensieve bedrijfsmatige teelten. Daarnaast volgt aanvullend uit de 
toelichting op het vigerend bestemmingsplan dat het huidige landschap en cultuurhistorie 
inclusief de aanwezige hoogstamboomgaarden zijn beschermd en dat een herplantplicht 
geldt bij een eventuele kap.  
 
Op het perceel ten zuiden van het plangebied is een hoogstamboomgaard aanwezig. Op 
basis van de bovenstaande beschrijving volgt dat het gebruik hiervan niet intensief is en 
tevens niet kan worden omgezet in een commerciële boomgaard met laagstam fruit. 
Hoogstamboomgaarden hebben vooral een cultuurhistorische waarde en nagenoeg 
geen waarde meer voor de werkelijke fruitteelt. Het onderhoud en de inefficiënte pluk van 
hoogstamfruitbomen staan niet in verhouding tot de opbrengsten. Dit brengt met zich mee 
dat deze boomgaarden maar zeer beperkt onderhouden worden. Lege plekken worden 
beperkt opnieuw ingeplant, vaak alleen onder druk van de herplantplicht, met als gevolg 
dat  de hoogstamboomgaarde vaak vele lege plekken vertonen. Dit is een duidelijke 
aanwijzing van niet commercieel gebruik. Ook het snoeien en bespuiten van de bomen 
vindt niet plaats daar de het hoge fruit nagenoeg niet geplukt wordt. Op de onderstaande 
luchtfoto is te zien dat ook bij het zuidelijk gelegen perceel diverse vrijgekomen plaatsen 
niet opnieuw ingeplant worden.  
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Figuur 3.3: Luchtfoto hoogstamboomgaard ten zuiden van het plangebied 
 
Daarnaast ligt over een deel van het agrarisch perceel de dubbelbestemming ‘leiding’. 
Dit betreft een ondergrondse leidingstrook die beperkingen oplegt aan het gebruik van 
de gronden. Op basis van artikel 24.6.1 lid c van het vigerende bestemmingsplan is het   
aanbrengen en of rooien van diepwortelende en of hoogopgaande beplanting niet 
toegestaan.  
 
Doordat enerzijds alleen hoogstambomen zijn toegestaan, die diepwortelen en tevens 
ruimte nodig hebben voor een grote kruin en anderzijds er parallel aan de kasteellaan 
een leidingstrook is gelegen, is het meest nabij het plangebied gelegen deel van het 
agrarisch perceel niet te gebruiken als boomgaard. Dit volgt ook uit de huidige situatie 
waarbij de eerste aanplant buiten de leidingstrook is aangebracht. Op de navolgende foto 
is te zien dat de eerste aanplant vanwege de aanwezige leidingenstrook pas op 25 meter 
vanaf de rand van de weg is aangeplant. De bomen aan de wegrand betreffen openbaar 
groen. In het weiland daarachter is de leidingenstrook gelegen en achter de 
leidingenstrook staan de eerste hoogstam fruitbomen.  
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Figuur 3.4: Zuidelijk gelegen fruitteeltperceel met vrijgelaten leidingenstrook. 
 
De huidige bomen zijn op 24 meter vanaf de perceelsgrens geplant. De belemmering 
vanwege de leidingenstrook reikt echter maar tot op 15 meter vanaf de perceelsgrens. 
Daarmee zou het in de toekomst mogelijk zijn om hoogstam bomen dichter richting het 
plangebied te planten. De strook tussen de perceelsgrens en de leidingenstrook is te 
smal om hoogstambomen in aan te planten. 
 

 
Figuur 3.5: locatie leidingenstrook. 
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Indien rekening wordt gehouden met de aanwezige planologische beperkingen op de 
percelen ten zuiden van het plangebied, dan kunnen in de toekomst hoogstam bomen op 
minimaal 15 meter vanaf de perceelsgrens worden aangeplant. Indien er al sprake zou 
zijn van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij een hoogstamboomgaard, dan 
zou dit pas vanaf 15 meter vanaf de perceelsgrens plaatsvinden. In de navolgende figuur 
3.6 is met een blauw kader de locatie weergegeven waar de fruitbomen kunnen worden 
aangeplant, rekening houdend met de aanwezige leidingenstrook. De richtafstand van 
50 meter is hier aangegeven met een gele stippellijn.  
 

 

 
Figuur 3.6: richtafstand van 50 meter rekening houdend met de leidingenstrook 
 
Rekening houdend met de belemmeringen van de leidingenstrook raakt de richtafstand 
van 50 meter net de buitenplaats met een horecabestemming.   
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4 Uitgangspunten en onderzoeksmethode   

4.1 Algemeen 

In Nederland is niet wettelijk vastgelegd wat de minimale afstand moet zijn tussen 
boomgaarden en nabijgelegen gevoelige objecten. Door het ontbreken van wetgeving is 
een vuistregel ontstaan die aangeeft dat een afstand van 50 meter tussen boomgaarden 
en een gevoelig object moet worden aangehouden. Bij deze afstand treden geen 
nadelige gezondheidseffecten op voor de omwonenden/aanwezigen.  
 
De afstand van 50 meter rondom boomgaarden is een indicatieve afstand. Op basis van 
specifieke omstandigheden kan gemotiveerd van deze 50 meter worden afgeweken. De 
afstand tot een boomgaard wordt bepaald door de driftblootstelling aan de 
gewasbeschermingsmiddelen. Deze driftblootstelling is afhankelijk van de toxiciteit van 
het gewasbeschermingsmiddel, de toegepaste spuittechnieken, kale of volle bladsituatie 
van de (fruit)bomen, een (gedeeltelijke) windhaag rondom het perceel en de 
overheersende windrichting.  
Voor de motivatie of afgeweken mag worden van 50 meter-zone is gebruik gemaakt van 
het wetenschappelijk rapport van PRI 2015 in Wageningen, ‘Driftblootstelling van 
omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen’, rapportnummer 609 van 
maart 2015 (verder PRI 2015). Dit rapport geeft op basis van de meest recente 
wetenschappelijke inzichten een inschatting van de mate van driftblootstelling bij 
bespuiting van een fruitboomgaard. 
 
De belangrijkste uitgangspunten van het onderzoek van PRI zijn de volgende: 
 Maximale dosering van gewasbeschermingsmiddelen volgens de geldende 

toelatingen van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb). 

 De voor het blootstellingrisico maatgevende gewasbeschermingsmiddelen. 
 Worstcase blootstelling aan drift door uit te gaan van 100% meewindomstandigheden 

met een gemiddelde windsnelheid van 3 m/s. 
 Rekening houdend met de maatgevende bespuitingen in de kaalblad situatie. 
 Hanteren van een actueel drift verspreidingsmodel. 
Hiermee is het rapport van PRI 2015 algemeen bruikbaar als basis voor de onderbouwing 
van locatie-specifieke praktijksituaties. 
 
Een nadere omschrijving van de onderzoeksmethode van het rapport PRI 2015 is 
opgenomen in bijlage 1. 

4.2 Beleid gemeente Eijsden-Margraten 

Op 19 november 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-
Margraten de Beleidsnotitie spuitzones chemische bestrijdingsmiddelen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen vastgesteld.  
In deze beleidsnotitie worden aanknopingspunten gegeven om gemotiveerd af te wijken 
van de algemeen gehanteerde afstand van 50 meter ter voorkoming van drift nabij 
gevoelige functies. De basis voor het beleidsstuk betreft het onderzoek van de Plant 
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Research International  van de Wageningen Universiteit (2013). In dit onderzoek is 
aangetoond dat met driftreducerende maatregelen de driftblootstelling naar gevoelige 
functies kan worden verminderd en daarmee ook de noodzakelijk ruimtelijke scheiding 
kan worden teruggebracht. In de beleidsnotitie van de gemeente Eijsden-Margraten is 
het aangetoonde effect van de toepassing van windhagen (als dan niet bladhoudend) 
vertaald in een stappenplan om de inpasbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling in de 
nabijheid van een fruitboomgaard te motiveren.   
 
Sinds 2013 heeft PRI Wageningen het onderzoek naar driftblootstelling intensief 
gecontinueerd. Daarbij is het onderzoek steeds geactualiseerd (o.a. op basis van 
toegestane gewasbeschermingsmiddelen en beschikbare spuittechnieken). De 
onderzoeksresultaten zijn daarop bijgesteld.  
 
Zoals in paragraaf 4.1 is vermeld geeft het rapport  ‘Driftblootstelling van omstanders en 
omwonenden door boomgaard bespuitingen’, rapportnummer 609 van maart 2015, op 
basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten een weergave van de mate van 
driftblootstelling bij bespuiting van een boomgaard. Aangezien de beleidsnotitie zich 
confirmeert aan de systematiek van PRI Wageningen, gaan wij er van uit dat de 
gemeente Eijsden-Margraten zich aansluit bij de actuele inzichten van het onderliggend 
onderzoek dat de basis vormt van haar beleid. 

4.3 Wettelijke verankering DRT75  

Na het vastgestelde beleid van de gemeente in 2013 zijn niet alleen de wetenschappelijke 
inzichten verder uitgekristalliseerd, maar is inmiddels ook een wettelijke aanscherping 
aangekondigd.  
In de ‘tweede Nota Duurzame Gewasbescherming’ zijn maatregelen opgenomen om de 
vervuiling van oppervlakte water door gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Eén 
maatregel is alleen nog maar spuittechnieken toe te staan met een minimale driftreductie 
van 75%. Deze maatregel is opgenomen in de voorpublicatie tot wijziging van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer die op 6 juli 2016 verscheen in de Staatscourant (nr. 
32229). Op grond van het voorgestelde (nieuwe) artikel 3.78a Activiteitenbesluit 
milieubeheer wordt het verplicht om bij open teelten te spuiten met een driftreductie van 
75%.  
Dit geldt, anders dan op dit moment, óók als het perceel waarop wordt gespoten niet is 
gelegen aan een watergang. De bedoeling is dat dit nieuwe artikel in de loop van 2017 in 
werking treedt. Vanaf dat moment kan en dient bij de ruimtelijke beoordeling met deze 
verplichting rekening te worden gehouden.  

4.4 Veiligheidsafstanden 

In het rapport PRI 2015 worden 12 praktijksituaties geschetst waarvoor een minimaal aan 
te houden veiligheidsafstand (gemeten vanaf de eerste bomenrij) is berekend, zie ook 
tabellen 4.1 en 4.2 hierna. Deze veiligheidsafstanden zijn door PRI ingedeeld in 
verschillende afstandsklassen, in stappen van 5 meter. Met de in paragraaf 4.3 
omschreven wettelijke verankering van het gebruik van een spuittechniek met een 
driftreductie van 75% (met ingang van medio 2017) vervallen de in tabel 4.1 en 4.2 
beschreven praktijksituatie 1 tot en met 4.  
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Tabel 4.1 – 12 praktijksituaties met betrekking tot driftreducerende maatregelen (bron: PRI 2015) 

 
 
 

 
Tabel 4.2 – Benodigde afstand vanaf de eerste bomenrij (m) (bron: PRI, 2015) 
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5 Beoordeling situatie   

5.1 Toetsing veiligheidsafstanden 

Uit paragraaf 4.4 blijkt dat de te hanteren veiligheidsafstanden afhankelijk zijn van de 
toegepaste spuittechniek. In de onderhavige situatie is geen sprake van een sloot langs 
het perceel, noch is sprake van een afschermende haag die in het bestemmingsplan is 
geborgd. Daarmee is in deze situatie sprake van praktijksituatie 5 zoals beschreven in 
tabel 4.1.  
Uit tabel 4.2 volgt dat daarbij een maximale afstand van 30 meter dient te worden 
aangehouden vanaf de eerste bomenrij. Deze afstand doet zich voor in een kale 
bladsituatie van de boom. Indien de boom bladhoudend is, neemt deze afstand nog 
verder af. De maximaal aan te houden afstand van 30 meter is in de onderstaande figuur 
weergegeven. Deze afstand is opgebouwd uit 15 meter niet te beplanten perceel, 10 
meter weg inclusief berm en 5 meter overlap met het plangebied. 
 

 
 Figuur 5.1: Te respecteren afstand vanaf agrarisch perceel ivm driftblootstelling (situatie 5; 30 
meter)  
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5.2 Resultaten 

Op basis van de planologische belemmeringen en de maximaal te respecteren afstand 
van 30 meter, kan de spuitzone bij een maximaal gebruik van de planologische 
mogelijkheden tot 5 meter over de perceelsgrens van het plangebied liggen. Op deze 
locatie is sprake van een brede haag van struiken en heesters en is geen sprake van een 
gevoelige functie. Als zodanig is er binnen deze zone geen sprake van een te 
beschermen woon- en leefklimaat.  
 
In de bestaande situatie staan de huidige fruitbomen nog 10 meter verder naar het zuiden 
waardoor in de bestaande situatie de spuitzone het plangebied niet raakt.  
 
Op basis van de voorgaande overwegingen kan geconcludeerd worden dat ter plaatse 
van de gevoelige bestemmingen binnen het plangebied sprake zal zijn van een 
voldoende woon- en leefklimaat. 
 
In paragraaf 4.2 is beschreven dat het vigerende gemeentelijke beleid niet meer geheel 
aansluit bij de laatste inzichten van de onderzoekers waarop het gemeentelijk beleid is 
gestoeld. Daarnaast is in paragraaf 4.3 melding gemaakt van nieuwe wettelijke plichten 
die in de loop van 2017 van kracht worden. 
Indien vastgehouden wordt aan het huidig gemeentelijk beleid zonder de nieuwe 
inzichten van de onderzoekers en zonder de aangekondigde wetswijziging, kan op basis 
van het gemeentelijk beleid een richtafstand van 40 meter vanaf de eerste bomenrij 
worden gehanteerd. In deze situatie zal de eerste bomenrij vanwege de aanwezige 
leidingenstrook op minimaal 15 meter van de erfgrens staan. Daarna  is de weg inclusief 
berm 10 meter breed, gezamenlijk dus 25 meter. Dit betekent dat in die situatie de te 
respecteren spuitzone met 15 meter het plan overlapt. Binnen deze 15 meter zijn geen 
gevoelige bestemmingen gelegen, waardoor ook volgens deze beoordeling sprake is van 
een voldoende woon- en leefklimaat ter plaatse van gevoelige bestemmingen. 
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6 Conclusie 

 
Het woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied is beoordeeld vanwege de 
aanwezigheid van de naastgelegen agrarische percelen. Het gebruik van de percelen is 
beschouwd waarbij beoordeeld is of eventuele drift afkomstig van het toepassen van 
gewasbeschermingsmiddelen het woon- en leefklimaat onaanvaardbaar aantast.  
 
In de huidige situatie is geen sprake van commerciële fruitteelt en zijn de landschappelijk 
aanwezige hoogstambomen op een dermate grote afstand gelegen dat dit geen 
beperking met zich mee brengt voor het plan. Door diverse dubbelbestemmingen biedt 
het nabijgelegen agrarisch perceel geen planologische mogelijkheden waardoor in de 
toekomst sprake zou kunnen zijn van strijdigheden. 
 
Op basis van voorhanden onderzoek, toegepast op de lokale situatie van het plangebied 
en rekening houdend met de lokale planologische beperkingen is tevens een doorkijk 
gemaakt naar de toekomstige mogelijkheden. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de aanwezige ruimtelijke scheiding afdoende is om een 
voldoende woon- en leefklimaat ter plaatse van de gevoelige functies binnen het 
plangebied te waarborgen. 
 
 
 
 

WINDMILL 

MILIEU I MANAGEMENT I ADVIES 

 
 
 

Drs. O.A.M. Beckers



 

 

I. BIJLAGE 
Uitgangspunten en onderzoeksmethode  



 

 

Drift en blootstelling  
Met de term (spuit)drift wordt de hoeveelheid spuitmiddel bedoeld die bij het spuiten 
buiten het perceel op de grond terecht kan komen en/of op hoogte door de lucht passeert. 
Drift is een belangrijke en directe bron van luchtverontreiniging, waardoor mens en dier 
in contact kunnen komen met gewasbeschermingsmiddelen. Vooral bij middelen met een 
hoge toxiciteit en/of voor kwetsbare groepen, zoals jonge kinderen of zwangere vrouwen, 
kan dit risico’s voor de gezondheid met zich mee brengen. 
 
In figuur 3.1 is de drift (als percentage van de dosering) van een standaard 
boomgaardspuit uitgezet tegen de afstand. Te zien is dat de drift exponentieel afneemt 
met de afstand en al vanaf 25 meter de nullijn (x-as) nadert. Van belang is daarbij te 
vermelden dat tienden van procenten aan gewasbeschermingsmiddel al kan zorgen dat 
risiconormen worden overschreden. Met andere woorden: het driftpercentage moet zeer 
klein zijn op de toetsingsafstand om elk risico uit te sluiten. 
 
Ten aanzien van de risicobeoordeling voor de volksgezondheid door blootstelling via de 
lucht stelt het Ctgb dat over het algemeen de afstand tot de plaats waar met 
gewasbeschermingsmiddelen wordt gewerkt voor omwonenden aanmerkelijk groter is 
dan voor de toepasser en omstander. De driftblootstelling zal voor omwonenden derhalve 
lager zijn dan voor de toepasser en de omstander.  
 

 
Figuur 3.1 Driftdepositie (% van de dosering) op grondoppervlak naast het perceel voor een standaard 
boomgaardspuit in de volblad (na 1 mei) en de kaalblad (voor 1 mei) situatie (PRI, 2015). 



 

 

 

De driftblootstellingroutes die het gezondheidrisico bepalen, zijn opname door voedsel, 
inademen (inhalatoir), huidcontact (dermaal) en indirect contact. Voor elk contact gelden 
verschillende (effect) drempelwaarden. Uit het rapport PRI 2015 blijkt dat de directe 
driftblootstelling via dermale opname (absorptie) maatgevend is. In het rapport PRI 2015 
is een 100%-norm voor dermale driftblootstelling (AEL) opgesteld. 
Het effect van toepassing van gewasbeschermingsmiddelen wordt als kritisch geacht 
wanneer de 100%-norm wordt overschreden. PRI 2015 geeft inzicht in wanneer en bij 
welke afstanden deze 100%-norm wordt overschreden, dit betreft de zogenoemde 
veiligheidsafstand. 
Om vast te stellen welk gewasbeschermingsmiddel het hoogste risico aan dermale 
driftblootstelling met zich meebrengt, is het van belang om de hoeveelheid werkzame stof 
die op de mens terecht kan komen te toetsen aan de maximale hoeveelheid die op grond 
van de dermale interne blootstelling tot effect leidt. In het rapport PRI 2015 wordt 
geconcludeerd dat de werkzame stof Captan, mede door de hoge frequentie en dosering 
van gebruik, het hoogste risico voor dermale driftblootstelling met zich meebrengt. 
Het Ctgb biedt een database1 waarin alle soorten gewasbeschermingsmiddelen zijn 
opgenomen, inclusief de wettelijke gebruiksvoorschriften. Hiermee zijn alle 
gewasbeschermingsmiddelen geselecteerd die de werkzame stof Captan bevatten. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Captan-houdende toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen. 
 
Tabel 3.1 – Overzicht van Captan houdende gewasbeschermingsmiddelen (fungicides) 

Soort 
gewasbeschermings-
middel in de fruitteelt 

Naam middel % Captan Gebruikt in teelt van  

water dispergeerbaar 
granulaat 

Captan 80WG 80% Appels en peren in 
volblad situatie 

Granulaat of korrel Captosan spuitkorrel 
80WG 

80% Appels en peren 

Granulaat of korrel Pro-Captan 80% WG 80% Appels en peren 
Suspensie concentraat Captor SC 50% Bloembollen en 

bolbloemen 
Suspensie concentraat Captosan 500SC 50% Appels en peren 
Suspensie concentraat Merpan Flowable 50% Appels en peren 
Granulaat of korrel Merpan spuitkorrel 80% Appels en peren 
water dispergeerbaar 
granulaat 

Malvin WG 80% Appels en peren in 
volblad situatie 

 
De gewasbeschermingsmiddelen die in het rapport PRI 2015 als maatgevend worden 
geacht, zijn de stoffen Merpan en Captosan. In de PRI 2015 rapportage wordt de 
maximaal toegestane dosering hiervan gesteld op 2,5 kg/ha, waarmee de toegediende 
hoeveelheid werkzame stof Captan 200 mg/m² bedraagt. Met deze stoffen heeft PRI de 
bijbehorende veiligheidsafstanden in verschillende situaties berekend. 

                                                      
1 http://www.CTBG.nl/toelatingen 
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1 Inleiding 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een stikstofdepositie  
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling 
van Kasteel Oost aan de Kasteellaan 1 te Eijsden (gemeente Eijsden-Margraten).  
 
Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een 
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Doel van het onderzoek is toetsing van 
(negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de activiteiten die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming, voor het aspect 
stikstofdepositie. 
 
Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de 
gewenste situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de 
opdrachtgever. De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en 
getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Voorliggende rapportage geeft een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten en 
rekenmethodiek, de rekenresultaten en de bevindingen. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Situering 

Het plangebied ‘Landgoed Kasteel Oost’ is gelegen ten westen van de kern Oost-
Maarland aan de Kasteellaan 1 te Eijsden en wordt ingesloten door de Catharinastraat, 
de Kasteellaan en de jachthaven. In de beoogde situatie wordt het plangebied 
herontwikkeld bestaand uit de volgende onderdelen: 

a. het zoveel mogelijk herstellen van het kasteel in zijn oorspronkelijke vorm van 
vóór 1848; 

b. het slopen van een aantal lossen bijgebouwen (in totaal 280 m²); 
c. het uitbreiden van de bestaande boerderij; 
d. realisering van maximaal 100 hotelkamers; 
e. één bedrijfswoning (verplaatsen bestaande woning); 
f. het realiseren van een restaurant in een deel van het kasteel en een brasserie 

met terras in en bij de boerderij; 
g. landschappelijke inpassing c.q. herinrichting van het terrein, inclusief aanleg van 

een parkeerterrein voor bezoekers aan het landgoed. 
 
In de onderstaande figuur is de gewenste indeling van het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 2.1: Inrichtingsplan herontwikkeling Kasteel Oost 
 
De verbeelding van het bestemmingsplan is weergegeven in de navolgende figuur 2.2. 
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Figuur 2.2: Verbeelding bestemmingsplan 

2.2 Situering Natura 2000-gebieden  

Ten behoeve van de stikstofdepositieberekeningen dient rekening gehouden te worden 
met de Natura 2000-gebieden binnen een straal waarbinnen een relevante bijdrage 
vanwege een plan verwacht kan worden. Vanaf de bron zijn depositiebijdragen vanwege 
het plan berekend ter plaatse van de navolgende Natura 2000-gebieden: 
 
- Basse Meuse et Meuse mitoyenne (België) circa 1 km van plangebied 
- Montagne Saint-Pierre (België) circa 1 km van plangebied 
- Plateau van Caestert met hellingbossen  
 en mergelgrotten (België) circa 2 km van plangebied 
- Sint Pietersberg & Jekerdal circa 2 km van plangebied 
- Basse vallée du Geer (België) circa 2 km van plangebied 
- Savelsbos circa 2 km van plangebied 
- Voerstreek (België) circa 4 km van plangebied 
- Noorbeemden & Hoogbos (België) circa 6 km van plangebied 
- Overgang Kempen-Haspengouw (België) circa 6 km van plangebied 
- Bemelerberg & Schiepersberg circa 6 km van plangebied 
- Grensmaas circa 8 km van plangebied 
- Geuldal circa 9 km van plangebied 

 
 
Overige Natura 2000-gebieden zijn op grotere afstand gelegen van het plangebied waar 
mogelijk nog een bijdrage kan worden berekend. In navolgende figuur 2.3 is een overzicht 
weergegeven van de ligging van de omliggende natuurgebieden (de locatie van het 
plangebied is in de figuur weergegeven met ‘ ‘). 
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Figuur 2.3: Situering Natura 2000-gebieden (bron: https://calculator.aerius.nl/calculator/) 

  



 
 17.106.01-01 / 24 april 2017 

 

8 www.adviesburowindmill.com 
www.milieucoordinator.nl 

www.milieuadvies.nl 
www.milieuadviesbureau.nl 

 

3 Wettelijk kader 

3.1 Landelijke wet- en regelgeving 

In het kader van de toets aan de Wet Natuurbescherming wordt bepaald of een project 
of plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Voor plannen dient middels 
een voortoets, eventueel gevolgd door een passende beoordeling, getoetst te worden of 
het plan mogelijk significant negatieve effecten kan hebben op gevoelige habitattypen die 
gelegen zijn binnen omliggende Natura 2000-gebieden. De beoordeling van plannen, 
projecten en andere handelingen is uitgewerkt in paragraaf 2.3 van de Wet 
natuurbescherming. 
 
Voor concrete projecten moet gebruik gemaakt worden van de Programmatische aanpak 
stikstof (PAS). Voor de PAS is een landelijk milieueffectrapport opgesteld op basis 
waarvan concrete projecten een beroep kunnen doen op ontwikkelingsruimte. 

3.2 Voortoets 

Bij de voortoets draait het om de vraag of sprake kan zijn van significante gevolgen. De 
significantie van de gevolgen voor een gebied als gevolg van een plan worden afgezet 
tegen de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, die zijn neergelegd 
in het aanwijzingsbesluit en zijn uitgewerkt in het beheerplan voor dat gebied. Wanneer 
een plan gevolgen heeft voor het gebied, maar de instandhoudingsdoelstellingen daarvan 
niet in gevaar brengt, zijn significante gevolgen uitgesloten.  
 
Bij de voortoets wordt bekeken of het bestemmingsplan afzonderlijk of in combinatie met 
andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben. In hoeverre 
stikstofdepositie voor significante gevolgen op Natura 2000-gebieden kan zorgen, wordt 
in eerste instantie bepaald door te bezien of de ontwikkelingen die het plan mogelijk 
maakt tot een toename van stikstofdepositie leiden. Van plannen die ten opzichte van de 
feitelijke situatie geen toename van de stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-
gebieden met stikstofgevoelige habitats waarvan de Kritische Depositie Waarde (KDW) 
wordt overschreden, zijn significante gevolgen met zekerheid uit te sluiten. In dit geval 
hoeft geen passende beoordeling te worden opgesteld. Als uit de voortoets blijkt dat de 
realisatie van de in het plan opgenomen ontwikkelingsmogelijkheden wel leidt tot een 
toename van stikstofdepositie op één of meer in het kader van Natura 2000 beschermde 
stikstofgevoelige habitats waarvan de KDW al wordt overschreden of door de toename 
van de stikstofdepositie kan worden overschreden, moet wel een passende beoordeling 
worden opgesteld. 
 
Ingeval het plan een herhaling of voortzetting is van een plan of project waarvoor reeds 
eerder een passende beoordeling is gemaakt, kan ingevolge artikel 2.8 lid 2 van de Wet 
natuurbescherming een nieuwe passende beoordeling achterwege blijven, voor zover 
deze redelijkerwijs geen nieuwe gegevens of inzichten kan opleveren omtrent de 
significante gevolgen ervan. De plan-mer die voor bestemmingsplannen is gekoppeld aan 
het opstellen van een passende beoordeling is in een dergelijke situatie niet nodig. 
Feitelijk is er al een (nog steeds actuele) passende beoordeling aanwezig, die aantoont 
dat schadelijke effecten als gevolg van het plan zijn uitgesloten. 
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3.3 Passende beoordeling 

Wanneer een plan significante negatieve gevolgen kan hebben, moet het bestuursorgaan 
ingevolge de Wet natuurbescherming een passende beoordeling opstellen vóórdat het 
plan kan worden vastgesteld. Deze passende beoordeling moet de zekerheid geven dat 
de natuurlijke kenmerken van het betreffende gebied niet worden aangetast.  
 
Het bestemmingsplan zal rekening moeten houden met de in het aanwijzingsbesluit voor 
het betrokken gebied vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen en de wijze waarop 
deze zijn uitgewerkt in het voor het gebied vastgestelde beheerplan. De 
aanwijzingsbesluiten worden vastgesteld door de Minister van Economische Zaken. De 
beheerplannen worden over het algemeen vastgesteld door gedeputeerde staten van de 
provincie waarin het gebied geheel of grotendeels is gelegen, behalve voor zover de 
verantwoordelijkheid voor het beheer bij het Rijk ligt. 
 
Als het bevoegd gezag op grond van de passende beoordeling niet de vereiste zekerheid 
heeft verkregen dat een plan de natuurlijke kenmerken niet zal aantasten, kan het plan 
in beginsel niet worden vastgesteld. Dat is alleen anders als er geen alternatieve 
oplossingen beschikbaar zijn, sprake is van dwingende redenen van openbaar belang en 
compenserende maatregelen worden getroffen, dan kan een plan toch worden 
vastgesteld. 

3.4 PAS en Aerius 

Met ingang van 1 juli 2015 is het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in werking 
getreden. Het PAS wijst het rekenprogramma AERIUS (calculator) aan voor het rekenen 
aan een activiteit ten behoeve van een vergunning Wet natuurbescherming. Het PAS 
heeft als doel om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling en tevens te zorgen 
voor een sterkere natuur door grootschalige maatregelen gericht op het reduceren van 
de stikstofemissies. 
 
Nieuwe economische ontwikkelingen (of uitbreiding van bestaande) dienen getoetst te 
worden aan de PAS. Daarmee kunnen concrete projecten doorgang vinden zonder dat 
daarvoor een voortoets of passende beoordeling hoeft te worden uitgevoerd. De PAS 
voorziet echter niet in ‘plannen’ maar slechts in concrete projecten. Derhalve is voor 
bestemmingsplannen nog de ‘oude’ systematiek van toepassing zoals beschreven in de 
voorgaande paragrafen. Indien een bestuursorgaan een plan wenst vast te stellen, dient 
beoordeeld te worden of sprake kan zijn van een mogelijk significant negatief effect op 
stikstofgevoelige habitattypen in omliggende Natura 2000-gebieden.  
 
In onderhavige situatie is sprake van een plan. In dit rapport wordt in het kader van een 
voortoets de mogelijke stikstofdepositie vanwege het plan op omliggende Natura 2000-
gebieden bepaald. 
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4 Berekeningssystematiek 

4.1 Rekenmodel 

Ten behoeve van de berekening van de stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden is 
een rekenmodel opgesteld met behulp van AERIUS Calculator, versie 20161. AERIUS 
Calculator rekent op basis van het Operationele Prioritaire Stoffen model van het RIVM 
en standaard rekenmethode 2 (SRM2) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

4.2 Beoogde situatie 

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
moet zowel bij de voortoets als in de passende beoordeling van een bestemmingsplan 
worden uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden die een plan biedt, en 
niet van een inschatting van wat er in werkelijkheid zal gaan gebeuren of wat er wordt 
beoogd. De achterliggende gedachte is dat alle mogelijkheden die het bestemmingsplan 
biedt in de praktijk kunnen worden benut en dat de plantoets dus moet uitwijzen of ook in 
dat geval negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied zijn uit te sluiten. Voor de 
berekening is uitgegaan van het rekenjaar 2017. 
 
De voor stikstofdepositie relevante bronnen betreffen de parkeer- en 
verkeersbewegingen ter plaatse van het plan en de stikstofemissie ten gevolge van 
stookinstallaties van de gebouwen. De uitgangspunten zijn in navolgende paragrafen 
beschreven. 

4.2.1 Stookinstallaties 

Voor de emissies van de stookinstallatie is uitgegaan van de maximaal toelaatbare 
emissies zoals deze gelden conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. Feitelijk zullen 
de emissies lager zijn dan de maximaal toegestane emissies. In navolgende tabel wordt 
de maximale emissie-eis conform het Activiteitenbesluit milieubeheer voor 
stookinstallaties weergegeven waarmee is gerekend.  
 
Tabel 4.1: gehanteerde emissie-eis installaties (tabel 3.10 (a) Activiteitenbesluit milieubeheer) 

Installatie Emissie-eis Stikstofoxiden (NOx ) 
(mg per normaal kubieke meter) 

Stookinstallatie (aardgas) 70 
 
Voor de berekening van de emissie per jaar is uitgegaan van een gemiddeld 
aardgasverbruik2 van 16,7 m3/m2 gebouwoppervlak. Op basis van de aangeleverde bruto 
vloeroppervlakken per gebouw is het gasverbruik en daarmee samenhangend  de 
stikstofoxiden emissie bepaald conform de Infomil publicatie ‘L40, Handleiding meten van 
luchtemissie’. Een uitgebreide toelichting op de berekening is weergegeven in  
bijlage I. 
 

  

                                                      
1 https://calculator.aerius.nl/calculator/#sid1=0&theme=n , releasedatum 17-03-2017 
2 Gemiddeld aardgasverbruik op basis van ‘Gasintensiteit totaal’ verkregen uit de RVO databank 

(http://rvo.databank.nl/jive/)  
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Tabel 4.2: Berekende emissies 
Gebouw BVO 

[m2] 
Aardgasverbruik 

[Nm3/jaar] 
NOx emissie 

[kg/jaar] 

Gebouw 1 (Boerderijwoning) 4754,5 79.400,15 49,3 

Gebouw 2 (Kasteel Oost) 2060 305.235,76 21,4 

4.2.2 Verkeer 

Plangebied 
AERIUS Calculator 2016 berekent de concentratiebijdragen NOX, NO2 en NH3 van het 
wegverkeer met een implementatie van Standaardrekenmethode 2 (SRM2) uit de 
Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (bijlage 2). SRM2 is bedoeld voor het bepalen 
van de luchtkwaliteit langs wegen door een open, gewoonlijk buitenstedelijk, gebied 
(situaties waarbij er niet of nauwelijks obstakels zijn in de directe omgeving van de weg 
die van invloed kunnen zijn op de verspreiding van de concentraties). Dit betekent dat 
AERIUS Calculator 2015 niet bedoeld is voor berekeningen langs wegen die buiten het 
toepassingsbereik van SRM2 vallen, zoals binnenstedelijke wegen met aaneengesloten 
bebouwing dicht langs de weg. Hierbij gaat het om wegen binnen het toepassingsbereik 
van Standaardrekenmethode 1 (SRM1) uit de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
(bijlage 1). SRM1 rekent tot maximaal 60 meter langs binnenstedelijke wegen met 
aaneengesloten bebouwing langs één of twee zijden van de weg. Binnen deze afstand 
van wegen binnen de bebouwde kom bevinden zich in beginsel geen Natura 2000-
gebieden. 
 
De voertuigbewegingen binnen het plan vallen binnen het toepassingsbereik van SRM1, 
om de voertuigbewegingen toch te modelleren, is ervoor gekozen de emissie te bepalen 
met behulp van de intensiteiten, afgelegde rijafstand per voertuig binnen het plangebied 
en de van toepassing zijnde emissiefactoren. Voor de emissiefactoren is gebruik gemaakt 
van de generieke invoergegevens zoals die op 15 maart 2017 in de Staatscourant met 
nummer 14938 middels de kennisgeving zijn gepubliceerd. Voor onderhavig onderzoek 
is gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor niet-snelwegen voor het jaar 2017 met 
als snelheidstypering ‘stagnerend stadsverkeer’. 
 
Ten behoeve van het onderhavige plan vindt een toename van de verkeersgeneratie3 
plaats van 305 voertuigen per etmaal. Binnen het plan zullen de voertuigen gebruikmaken 
van de aanwezige parkeerplaatsen. Tevens is ervan uitgegaan dat er per etmaal 5 
vrachtwagens arriveren en vertrekken ten behoeve van de bevoorrading. 
 
Een weergave van de gehanteerde intensiteiten, afgelegde rijafstand, emissiefactor NOx 
en totale emissie per rijroute is weergegeven in navolgende tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3: overzicht verkeersgeneratie en emissiebepaling NOx  
Route Voertuigen Intensiteit 

[mvt/etmaal] 
Afgelegde 

afstand [m] 
Emissiefactor* 

NOx [g/km] 
Emissie NOx 

[kg/jaar] 
Parkeren Personenauto’s 305 260 0,4749 13,7 
Bevoorrading Zwaar vrachtverkeer 10 180 10,87502 7,1 

 
 
Navolgende tabel 4.4 geeft een overzicht van de berekening van de emissie per route 
met betrekking tot de ammoniakemissie. De emissiefactoren voor NH3 voor wegverkeer 
zijn in 2015 voor het eerst vastgesteld voor gebruik bij de Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS). Ze zijn gebaseerd op dezelfde modellen, scenario’s en onderliggende 
gegevens als de andere emissiefactoren. De huidige emissiefactoren zijn geactualiseerd 

                                                      
3 Verkeersgeneratie en parkeren Kasteel Oost – Eijsden 25 januari 2016, aangepast 31-03-2017, BRO 
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in 2016 en zijn gepubliceerd door RIVM4. In onderhavige situatie is gebruik gemaakt van 
de emissiefactoren voor niet-snelwegen (SRM1).    
 
Tabel 4.4: overzicht verkeersgeneratie en emissiebepaling NH3  
Route Voertuigen Intensiteit 

[mvt/etmaal] 
Afgelegde 
afstand [m] 

Emissiefactor* 
NH3 [g/km] 

Emissie NH3 * 
[kg/jaar] 

Parkeren Personenauto’s 305 260 0,025 0,7 
Bevoorrading Zwaar vrachtverkeer 10 180 0,009 0,0 

* Ten behoeve van de berekening is voor een emissie van 0,0 kg/jaar een waarde van 0,1 kg/jaar gehanteerd 
 
Navolgende figuur 4.2 geeft een weergave van de gehanteerde bronnen in de beoogde 
situatie. 
 

 
Figuur 4.2: Gehanteerde bronnen beoogde situatie 

  

                                                      
4 http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Tabellen_grafieken/Milieu_Leefomgeving/ 

Emissiefactoren/Download/2016_emissiefactoren_NH3_xlsx 
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5 Resultaten en beoordeling 

5.1 Rekenresultaten 

Met behulp van het rekenprogramma Aerius Calculator is de depositiebijdrage vanwege 
de referentiesituatie en de beoogde situatie berekend op basis van worst-case aannames 
ter plaatse van nabijgelegen gevoelige habitattypen in de voor het plan relevante Natura 
2000-gebieden. In bijlage II zijn de volledige rekenresultaten en invoergegevens zoals 
die voortvloeien uit Aerius weergegeven. Navolgende tabel 5.1 geeft de rekenresultaten 
weer ten gevolgen van de beoogde situatie per Natura 2000-gebied. 
 
Tabel 5.1: Resultaten Natura 2000-gebieden  

Natura 2000-gebied 
Stikstofdepositie 
Beoogde situatie 

[mol/ha/jaar] 

Sint Pietersberg & Jekerdal 0,01 
Savelsbos 0,01 
Basse Meuse et Meuse mitoyenne (België) 0,01 
Montagne Saint-Pierre (België) 0,01 
Plateau van Caestert met hellingbossen en mergelgrotten (België) 0,01 
Basse vallée du Geer (België) 0,01 
Voerstreek (België) 0,00 

5.2 Beoordeling 

Uit de berekening blijkt dat vanwege de activiteiten van het plan ‘Kasteel Oost‘ te Eijsden, 
ter plaatse van de Nederlandse Natura 2000-gebieden ‘Sint Pietersberg & Jekerdal’ en 
‘Savelsbos’ een stikstofdepositietoename berekend wordt van ten hoogste  
0,01 mol N/ha/jaar. Ter plaatse Belgische Natura 2000-gebieden wordt een 
stikstofdepositietoename berekend wordt van ten hoogste 0,01 mol N/ha/jaar. 
 
Conform de nota van toelichting bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter 
uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) blijkt dat: 
“een waarde van 0,05 mol per hectare per jaar overeenkomt  met een depositie die als 
verwaarloosbaar kan worden beschouwd. Ecologisch gezien zijn er geen aantoonbare 
verschillen in de kwaliteit van een habitat door verschillen in depositie die kleiner zijn dan 
1 kilogram per hectare per jaar, hetgeen ongeveer gelijk staat aan een depositie van 70 
mol per hectare per jaar”.  
 
Gezien het feit dat een stikstofdepositietoename van 0,05 mol N/ha/jaar als 
verwaarloosbaar wordt geacht, is het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan 
de orde. Tevens is een toename van 0,05 mol/ha/jaar of minder in het kader van de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vergunningsvrij, en derhalve te allen tijde 
vergunbaar. 
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6 Conclusie 

In opdracht van BRO is door Windmill Milieu en Management een stikstofdepositie  
onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling 
van Kasteel Oost aan de Kasteellaan 1 te Eijsden (gemeente Eijsden-Margraten).  
 
Ten behoeve van de juridisch-planologische verankering van het initiatief dient een 
bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Doel van het onderzoek is toetsing van 
(negatieve) effecten op Natura 2000-gebieden, als gevolg van de activiteiten die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, aan de Wet natuurbescherming, voor het aspect 
stikstofdepositie. 
 
Ten behoeve van een voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming is de 
gewenste situatie gemodelleerd op basis van de aangeleverde gegevens door de 
opdrachtgever. De depositie is op de omliggende Natura 2000-gebieden berekend en 
getoetst of het plan (mogelijke) significant negatieve effecten veroorzaakt op de 
instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 
 
Uit de berekening blijkt dat vanwege de activiteiten van het plan ‘Kasteel Oost‘ te Eijsden, 
ter plaatse van de Nederlandse Natura 2000-gebieden ‘Sint Pietersberg & Jekerdal’ en 
‘Savelsbos’ een stikstofdepositietoename berekend wordt van ten hoogste  
0,01 mol N/ha/jaar. Ter plaatse Belgische Natura 2000-gebieden wordt een 
stikstofdepositietoename berekend wordt van ten hoogste 0,01 mol N/ha/jaar. 
 
Conform de nota van toelichting bij het Besluit van 11 oktober 2016, houdende regels ter 
uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) blijkt dat een 
waarde van 0,05 mol per hectare per jaar overeenkomt  met een depositie die als 
verwaarloosbaar kan worden beschouwd.  
 
Gezien het feit dat een stikstofdepositietoename van 0,05 mol N/ha/jaar als 
verwaarloosbaar wordt geacht, is het uitvoeren van een passende beoordeling niet aan 
de orde. 
 
Een toename van 0,05 mol/ha/jaar of minder is in het kader van de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) vergunningsvrij, en derhalve te allen tijde vergunbaar. 
 

WINDMILL 
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I.  BIJLAGE 
Emissie berekening 



Kasteel Oost BVO

Bestaand Nieuw Hotel Restaurant Brasserie Overige

kelder 360,5 m² 165 m² 0 m² 360,5 m² 0 m² 165 m²

Begane grond 341 m² 205 m² (serre + verlenging) 0 m² 546 m² 0 m² m²

Eerste verdieping 288,5 m² 115 m² (verlenging + ter plaatse van huidige terras) 404 m² 0 m² 0 m² m²

Tweede verdieping 202,5 m² 240 m² (verlenging + huidig terras) 443 m² 0 m² 0 m² m²

Derde verdieping 142,5 m² 143 m² 0 m² 0 m² m²

1192,5 m² BVO 867,5 m² BVO exclusief BVO bestaand 989 m² BVO 906,5 m² BVO 0 m² BVO 165 m² BVO

Boerderijwoning BVO

Bestaand Nieuw Hotel Restaurant Brasserie Overige

Begane grond 380,5 m² 1473 m² (- binnenhof) 1473 m² 0 m² 380,5 m² 0 m²

Eerste verdieping 287 m² 1357 m² ( + toevoeging vloer tpv vide boerderijwoning) 1644 m² 0 m² 0 m² 0 m²

Tweede verdieping 1257 m² ( + toevoeging verdieping boerderijwoning) 1257 m² 0 m² 0 m² 0 m²

667,5 m² BVO 4087 m² BVO exclusief BVO bestaand

4374 m² BVO 0 m² BVO 380,5 m² BVO 0 m² BVO



De NOx-emissie op jaarbasis wordt berekend met behulp van de volgende vergelijking: 

Waarin:

Fs = Droog rookgasdebiet onder staardaard condities [Nm3/jaar]

CNOx = NOx-concentratie onder standaard condities [mg/Nm3]

Waarin:

Fbr = brandstof verbruik [Nm3/jaar]
21 = zuurstofcocentratie in droge lucht [vol%]

H = verbrandingswaarde aardgas = 31,65 MJ/kg

Aardgasverbruik gebouw 1 (Boerderijwoning):

Aantal bvo's: 4754,5 [m2]
Brandstofverbruik: 79400,15 [Nm3/jaar]

Rookgasdebiet: 704487,094 [Nm3/jaar]
NOx emissie: 49,3 [kg NOx/jaar]

Aardgasverbruik gebouw 2 (Kasteel Oost):

Aantal bvo's: 2060 [m2]
Brandstofverbruik: 34402 [Nm3/jaar]

Rookgasdebiet: 305235,759 [Nm3/jaar]
NOx emissie: 21,4 [kg NOx/jaar]

Brandstofverbruik:
Op basis van RVO databank (http://rvo.databank.nl/jive/) bedraagt het gemiddeld gasverbruik 16,7 
m3/m2 GO. 
Navolgend is een weergave van de bruto vloeroppervlaktes per gebow en de daarbij horende 
emissie.

Berekening NO x -emissie van woningen en afgasdebiet 

op basis van het brandstofverbruik

Voor de emissieconcentratie NOx wordt aangesloten bij de emissiegrenswaarde voor stookinstallaties 
conform het Activiteitenbesluit, CNOx = 70 mg/Nm3.

Onderstaande gegevens zijn ontleend uit de Infomil publicatie L40, Handleiding meten van 
luchtemissie.

Os = 3 vol% =  zuurstofconcentratie [vol%] betrokken op droog rookgas waarnaar herleiding moet plaatsvinden; 
voorbeelden zijn 11 vol% voor afvalverbranding, 6 vol% voor het stoken van kolen en 3 vol% voor het stoken 
van aardgas.

Op basis van onderstaand brandstofverbruik wordt het navolgende afgasdebiet en de NOx-emissie 
berekend conform voorgaande vergelijkingen.

𝐹𝑠 = 𝐹𝑏𝑟 ∙ 𝑉𝑠𝑡 ∙
21

21 − 𝑂𝑠
[  𝑁𝑚3 𝑗𝑎𝑎𝑟]

𝑉𝑠𝑡 = 0,199 + 0,234 ∙ 𝐻

𝐸𝑁𝑂𝑥 =
𝐹𝑠 ∙ 𝐶𝑁𝑂𝑥
1.000.000

[  𝑘𝑔 𝑗𝑎𝑎𝑟]





Emissie ten gevolge van de verkeersgeneratie

NOx-emissie

Route Voertuigen
Voertuigen

[mvt/etmaal]
Afgelegde 

rijafstand [m]
Emissiefactor

[g/km]
Emissie
[kg/jaar]

Park Personenauto’s 305 260 0,4749 13,7
Bevoorrading Vrachtverkeer 10 180 10,87502 7,1

NH3-emissies

Route Voertuigen
Voertuigen

[mvt/etmaal]
Afgelegde 

rijafstand [m]
Emissiefactor

[g/km]
Emissie
[kg/jaar]

Park Personenauto’s 305 260 0,025 0,7
Bevoorrading Vrachtverkeer 10 180 0,009 0,0



 

 

II. BIJLAGE  
Aerius export 



Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Kasteel Oost

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RTbM574mJVZt (21 april 2017)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

BRO Kasteellaan 1, 6245 SB Eijsden

Activiteit Omschrijving

Kasteel Oost

Datum berekening Rekenjaar

21 april 2017, 14:12 2017

Rekeninstellingen

Berekend met een straal van 10,0km rondom de bron(nen)

Totale emissie Situatie 1

NOx 91,50 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

- -

Situatie 1

-

Toelichting Stikstofdepositie onderzoek
Bestemmingsplan Herontwikkeling Kasteel Oost te Eijsden

RTbM574mJVZt (21 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Kasteel Oost

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Kasteel Oost

Emissie
(per bron)

Kasteel Oost

Naam Parkeren
Locatie (X,Y) 177525, 311866
Uitstoothoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Licht verkeer

NOx 13,70 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Naam Bevoorrading
Locatie (X,Y) 177541, 311830
Uitstoothoogte 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Zwaar verkeer

NOx 7,10 kg/j
NH3 < 1 kg/j

RTbM574mJVZt (21 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Kasteel Oost

Berekening voor
eigen gebruik
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Naam Gebouw 1
Locatie (X,Y) 177496, 311921
Uitstoothoogte 12,0 m
Oppervlakte 0,3 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Verwarming van ruimten

NOx 49,30 kg/j

Naam Gebouw 2
Locatie (X,Y) 177477, 311854
Uitstoothoogte 27,0 m
Oppervlakte 0,1 ha
Spreiding 0,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Verwarming van ruimten

NOx 21,40 kg/j

RTbM574mJVZt (21 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Kasteel Oost

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RTbM574mJVZt (21 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Kasteel Oost

Berekening voor
eigen gebruik

pagina 5/8



Rekenpunten Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Sint Pietersberg & Jekerdal
ZGH9160B (2 km)

176174,
313620

0,01 1.157,21 2.115 m

Savelsbos H6210 (3 km) 180280,
312620

0,01 1.291,01 2.768 m

Plateau van Caestert met
hellingbossen en mergelgrotten.
H9999:1026c (2 km) & Plateau van
Caestert met hellingbossen en
mergelgrotten.

176138,
312732

0,01 1.097,21 1.541 m

Sint Pietersberg & Jekerdal
H6230dkr (3 km)

175562,
314383

0,00 1.047,20 3.093 m

Montagne Saint-Pierre (Bassenge;
Oupeye; Visé) H9999:1070c (1 km) &
Montagne Saint-Pierre (Bassenge;
Oupeye; Visé)

176291,
312078

0,01 1.097,21 1.178 m

Basse Meuse et Meuse mitoyenne
(Blégny; Oupeye; Visé) (1 km) &
Basse Meuse et Meuse mitoyenne
(Blégny; Oupeye; Visé) H9999:1072c

176802,
312420

0,01 1.097,21 814 m

Savelsbos H6110 (3 km) 180034,
313978

0,01 1.260,01 3.196 m

Savelsbos H9160B (2 km) 179678,
311228

0,01 1.298,41 2.140 m

Voerstreek H9999:1029c (4 km) &
Voerstreek

181015,
309398

0,00 1.066,60 4.174 m

Basse Meuse et Meuse mitoyenne
(Oupeye; Visé) (1 km) & Basse Meuse
et Meuse mitoyenne (Oupeye; Visé)
H9999:1071c

176802,
312420

0,01 1.097,21 814 m

Sint Pietersberg & Jekerdal H9160B
(2 km)

176411,
313597

0,01 1.157,21 1.961 m

Sint Pietersberg & Jekerdal (2 km) 176425,
313595

0,01 1.157,21 1.951 m

RTbM574mJVZt (21 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Kasteel Oost

Berekening voor
eigen gebruik
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Label Positie Projectdepositie Totale depositie Afstand tot
dichtstbijzijnde

bron

Savelsbos (2 km) 179675,
311246

0,01 1.298,41 2.132 m

Savelsbos H9120 (2 km) 179820,
310802

0,00 1.172,20 2.425 m

Basse vallée du Geer (Bassenge;
Juprelle; Oupeye; Visé) (2 km) &
Basse vallée du Geer (Bassenge;
Juprelle; Oupeye; Visé) H9999:1069c

175353,
311330

0,01 0,01 2.176 m

Sint Pietersberg & Jekerdal H6210 (3
km)

176085,
314067

0,00 1.029,92 2.532 m

Savelsbos ZGH6430C (3 km) 179845,
313961

0,01 1.384,21 3.041 m

Sint Pietersberg & Jekerdal H6510A
(3 km)

176354,
315206

0,00 1.029,56 3.447 m

Sint Pietersberg & Jekerdal H6110 (3
km)

175570,
314224

0,00 1.047,20 2.964 m

RTbM574mJVZt (21 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik

Kasteel Oost

Berekening voor
eigen gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_a9b5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RTbM574mJVZt (21 april 2017)Berekening voor eigen
gebruik
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Berekening voor
eigen gebruik
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Notitie : Quickscan flora en fauna Kasteel 
Oost te Eijsden 

  

Datum : 22 februari 2016, 
  Geactualiseerd 18 maart 2017 

Opdrachtgever :  
Projectnummer : 211x07841 

Opgesteld door : Ineke Kroes 

Controle door : Reinoud Vermoolen 
 
Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. Door middel van een 
verkennend flora- en faunaonderzoek is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal 
hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is 
met de natuurwetgeving. 
 
Natuurbescherming in Nederland 
De bescherming van de natuur is per 1 januari 2017 in Nederland vastgelegd in de Wet natuurbe-
scherming (Wnb). Deze wet vormt voor wat betreft soortenbescherming en gebiedsbescherming een 
uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatige gebieds-
bescherming plaats door middel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de voormalige Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS).  
 
Gebiedsbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming, heeft voor wat betreft gebiedsbescherming betrekking op de Europees 
beschermde Natura 2000-gebieden. De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Neder-
land gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. Als er naar aanleiding van projecten, 
plannen en activiteiten mogelijkerwijs significante effecten optreden, dienen deze vooraf in kaart ge-
bracht en beoordeeld te worden. Projecten, plannen en activiteiten die mogelijk een negatief effect 
hebben op de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied zijn vergunning plichtig.  
 
Gebiedsbescherming vanuit Provinciaal beleid 
De provinciale groenstructuur bestaande uit beschermingszones van verschillende typen (waaronder 
de Goudgroene en Zilvergroene natuurzones) zijn ruimtelijk vastgelegd in het POL dat is vastgesteld 
op 12 december 2014. De Goudgroene natuurzone vormt het netwerk aan bestaande natuurgebieden 
(voormalige EHS) en nieuw aan te leggen natuur en verbindingszones tussen de gebieden. De be-
heergebieden voor agrarisch natuurbeheer behoren tot de Zilvergroene natuurzone. In het Provinciaal 
Natuurbeheerplan zijn de na te streven doelen weergegeven op het gebied van (agrarisch) natuur- en 
landschapsbeheer. De feitelijke beleidsmatige gebiedsbescherming vindt plaats middels de uitwer-
king van het provinciaal beleid in de gemeentelijke bestemmingsplannen. 
 
Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming 
Soortenbescherming vanuit de Wet natuurbescherming, heeft betrekking op alle in Nederland in het 
wild voorkomende zoogdieren, (trek)vogels, reptielen en amfibieën, een aantal vissen, libellen en 
vlinders, enkele bijzondere en min of meer zeldzame ongewervelde dierensoorten en een aantal 
vaatplanten. Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die niet onder de aangewezen bescherming 
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vallen, of die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, geldt de zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 
1.10 Wnb). Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan aanwezige soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 
om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplan-
tingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt altijd en voor alle plan-
ten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook als er een ont-
heffing of vrijstelling is verleend.  

Vanaf 1 januari 2017 moet, onder de Wet natuurbescherming, bij ruimtelijke ontwikkelingen naast de 
zorgplicht ook rekening gehouden worden met juridisch zwaarder beschermde soorten vanuit natio-
naal en Europees oogpunt. Beschermde soorten vanuit nationaal oogpunt betreffen soorten uit ‘bijla-
ge A en B’ van de Wet natuurbescherming. Beschermde soorten vanuit Europees oogpunt betreffen 
soorten uit Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, de soorten uit Bijlage 1 en 2 Verdrag van Bern, en Bijlage 
1 verdrag van Bonn, en alle in Europa voorkomende inheemse vogels (Vogelrichtlijn). 

Op de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ van het Ministerie van LNV (augustus 
2009) wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën vogelnesten. Van de meeste vogel-
soorten zijn de nesten uitsluitend beschermd wanneer deze tijdens de broed- en nestperiode in ge-
bruik zijn. Het gaat om soorten die jaarlijks nieuwe nesten maken. Van een aantal soorten roofvogels 
en uilen, koloniebroeders en gebouw bewonende vogelsoorten (‘categorie 1-4 soorten’) zijn de nes-
ten en de functionele leefomgeving jaarrond beschermend. Tenslotte is er een categorie nesten van 
vogelsoorten die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben ge-
broed, maar die over voldoende flexibiliteit beschikken om, als die broedplaats verloren is gegaan, 
zich elders te vestigen (‘categorie 5-soorten’). Vooralsnog is het uitgangspunt dat deze indeling ge-
handhaafd blijft, totdat de provincies deze hebben aangepast en vastgesteld. 

Stappenplan soortenbescherming 
Komen soorten van de hierboven genoemde beschermingsregimes voor, dan is de eerste vraag of de 
voorgenomen activiteit effecten heeft op de beschermde soorten. Treden er effecten op, dan dient er 
gekeken te worden of er vrijstelling verleend kan worden (al dan niet door te werken volgens een 
goedgekeurde gedragscode), of dat er een alternatieve oplossing mogelijk is waardoor er geen nega-
tief effect kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, zal ontheffing aangevraagd moeten worden op 
basis van een geldig wettelijk belang, waarbij de gunstige staat van instandhouding van beschermde 
soorten niet in het geding komt. De ontheffing kan dan onder voorwaarden worden verleend. 

Werkwijze quickscan flora en fauna 
In de quickscan zijn de gevolgen van de ruimtelijke ingreep afgezet tegen de aanwezige 
natuurwaarden vanuit de Wet natuurbescherming en planologisch beschermde natuurwaarden. Deze 
werkwijze vloeit voort uit de brochure ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie 
van Economische Zaken van december 2016.  
 
Om een beeld te krijgen van de natuurwaarden zijn op 15 oktober 2015 en 26 januari 2016 door 
ecologen van BRO1 een tweetal veldbezoeken gebracht aan het plangebied. Mogelijke 
verblijfplaatsen en sporen van dieren zijn onderzocht. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de 
checklist aanwezigheid (inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Flora- en faunawet 

                                                      
1
 BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan ook uit volgens de 
door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010).  

 De medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EL&I genoemde voorwaarden 
voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek. 
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vooronderzoek) uit het Vleermuisprotocol versie 25 maart 2013. Naast een veldbezoek is er een 
bronnenonderzoek gedaan. Voor dit bronnenonderzoek is onder meer gebruik gemaakt van 
quickscanhulp (quickscanhulp.nl). De quickscanhulp geeft een overzicht van gegevens (van de 
afgelopen vijf jaar) uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) de meest omvangrijke 
landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens. 
 
Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek is vervolgens beoordeeld welke beschermde soorten 
daadwerkelijk voor (kunnen) komen binnen het plangebied en is vervolgens een inschatting gemaakt 
van de effecten van de ruimtelijke ontwikkeling op beschermde natuurwaarden. 
 
Beschrijving van het plangebied 
 
Ligging van het plangebied 
 

Het plangebied bestaat uit een kasteel met omliggende gronden, ten noorden van Eijsden. De Amers-
foortcoördinaten van het midden van het plangebied zijn X= 177.484, Y = 311.863. De ligging van het 
plangebied is te zien in onderstaande afbeeldingen (Fig. 1 en 2). 
 

 
Fig. 1. Ligging van het plangebied (rode ster) 

 
Fig. 2. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) 

 

 

Huidige situatie 
Het plangebied bestaat uit een oud monumentaal kasteel wat in de loop der jaren zodanig verbouwd 
is dat delen van de oorspronkelijke structuur niet meer goed zichtbaar en herkenbaar zijn. Rond het 
kasteel is een enigszins vervallen kasteeltuin, met een nog wel duidelijk herkenbare structuur en een 
aantal monumentale bomen op strategische plekken. Er staat een grote monumentale schuur, en wat 
overige bijgebouwtjes. Een boomgaard en een weiland horen ook tot het plangebied.  
Ten westen van het kasteel is een natuurzone, de Eijsder Beemden en een jachthaven, daarachter 
stroomt de Maas. Ten noordwesten van het plangebied ligt de Pietersplas. Ten noordoosten liggen 
landbouwgronden en ten oosten het dorp Oost Maarland. Ten zuiden van het plangebied liggen ook 
landbouwgronden. Fig. 3 t/m 14 geven een beeld van de huidige situatie. 
 

Toekomstige (geplande) situatie  
De gewenste ontwikkeling betreft de restauratie van het kasteel in zijn oorspronkelijke staat en het 
uitbreiden van de bestaande boerderijwoning, met als doel om in het kasteel en bijgebouwen een 
hotel met restaurant en brasserie te realiseren. De tuin zal worden heringericht in stijl, maar wel op 
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een natuurlijke en landschappelijk verantwoorde manier. Fig. 15 geeft een beeld van de gewenste 
toekomstige situatie. 
  
 

 
Fig. 3. Vooraanzicht van het kasteel Oost. Foto genomen 

richting het zuidwesten. 

 
Fig. 4. Detail van de toren van het kasteel. 

 
 
Fig. 5 Achteraanzicht van het kasteel. Hier zijn etages 
weggevallen, en is het oorspronkelijke dak verdwenen. Aan 
deze kant zal de grootste verandering plaatsvinden. Foto 
genomen richting het oosten. 
 

 
 
Fig. 6. Monumentale boom aan de achterzijde van het kasteel, 
in het weiland. Foto genomen richting het oosten. 
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Fig. 7. Kasteeltuin aan de achterzijde (westzijde) van het kas-
teel.  

 
Fig. 8. Kasteeltuin aan de zuidzijde van het kasteel. 
 

 
Fig. 9.Vijver in een betonnen bak, in de achtertuin. 
 

 
Fig. 10. Put in een verlaagd deel van de achtertuin, waar 
waarschijnlijk vroeger de gracht is geweest. Het is te zien dat 
de waterstand erg laag is. 
 

 
Fig. 11. Waterbak vermoedelijk gevoed met regenwater aan 
de voorkant van het kasteel, naast de monumentale schuur. 

 
Fig. 10. Weiland in het noordwestelijk deel van het plangebied. 
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Fig. 11. Achterzijde (noordzijde) van de monumentale schuur.  

 
Fig. 12. Detail van de monumentale schuur. 

 
Fig. 13. Bijgebouwtje op het uiterste noordwestzijde van het 
plangebied. Het werd voorheen bewoond, maar staat nu leeg. 
 

 
 
Fig. 14. Impressie van de boomgaard aan de westzijde van het 
plangebied.  
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Fig. 15. Gewenste toekomstige situatie. 

 
Toetsing gebiedsbescherming 
 

Wettelijke gebiedsbescherming 
Binnen een straal van 10 km liggen de Natura 2000 gebieden Sint Pietersberg & Jekerdal op 2,2 km, 
Savelsbos op 2,5 km, Noordbeemden & Hoogbos  op 5,9 km, Bemelerberg & Schiepersberg op 6,4 
km en Geuldal op 9,7 km afstand.  
Voor de ligging van het plangebied ten opzichte van de verschillende Natura 2000 gebieden zie  
afbeelding Fig. 16.  
 
Gezien de afstand tot deze Natura 2000-gebieden en gezien de aard van de ontwikkeling (bouw van 
een hotel met restaurant en brasserie) zijn effecten niet op voorhand uitgesloten. In de planvorming 
zal mogelijk rekening gehouden moeten worden met de effecten van stikstofdepositie. Dit zal nader 
onderzocht moeten worden door middel van een berekening in Aerius Calculator.  
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Fig.16. Ligging plangebied (rode ster) ten opzichte van de Natura 2000-gebieden Sint Pietersberg & Jekerdal, Saveldsal, Be-

melerberg & Schiepersberg en Noordbeemden & Hoogbos. 

(bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.asp). 

 
Planologische gebiedsbescherming 
Het gebied maakt deel uit van het stimuleringsplan Grensmaas (Handboek Streefbeelden voor Natuur 
en Water in Limburg, Provincie Limburg) en ligt stroomopwaarts van het Rivierpark Grensmaas. 
Streefbeelden, zoals uitgewerkt in het Stimuleringsplan Grensmaas worden vastgesteld op basis van 
informatie zoals plaatselijke omstandigheden, aanwezigheid van bijzondere planten en dieren, ambi-
tieniveau en beleid van provincie en andere instanties. Het plangebied valt hierbij onder het agrarisch 
cultuurlandschap, met natuurwaarden die gebonden zijn aan kleine landschapselementen zoals eco-
logisch waardevolle houtwallen en singels, watergangen en poelen, hoogstamboomgaarden, over-
hoekjes, kleine ruigten en boselementen.  
Het plangebied ligt geheel binnen de goudgroene natuurzone zoals ruimtelijk vastgelegd in het POL 
2014 (zie Fig. 17) en valt binnen de regels van de Omgevingsverordening Limburg 2014.  
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Fig. 17. Ligging van het plangebied ten opzichte van de planologische gebiedsbescherming. Het plangebied is zwart omlijnd en 
ligt geheel binnen de goudgroene zone. De getallen binnen het plangebied geven de huidige bestemming weer zoals 
weergegeven op www.ruimtelijkeplannen.nl. (1= wonen; 2=gemengd; 3=agrarisch; 4=agrarisch met waarden)  
 

 
 
Fig 18. Ligging van het plangebied op de ambitiekaart  Provinciaal natuurbeheerplan 2016 

1 

2 
3 

4 
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Fig. 19. Beheertypen binnen het plangebied, zoals aangegeven in het Provinciaal naturbeheerplan 2016. 

 
Artikel 2.6.2 van de omgevingsverordening Limburg 2014 geeft aan dat ter bescherming van de 
Goudgroene natuurzone een ruimtelijk plan geen nieuwe activiteiten dan wel wijziging van bestaande 
activiteiten mogelijk maakt die de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. Ech-
ter, artikel 2.6.5, van dezelfde omgevingsverordening geeft aan dat het verbod van artikel 2.6.2 niet 
van toepassing is op een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een verbetering van de Goud-
groene natuurzone in het desbetreffende gebied. Daarvoor moet uit het ruimtelijk plan blijken dat de 
voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de wezenlijke kenmerken en waar-
den en samenhang van de Goudgroene natuurzone in het desbetreffende gebied. Het plan moet lei-
den tot een kwalitatieve verbetering van de Goudgroene natuurzone, de oppervlakte van de Goud-
groene natuurzone moet minstens gelijk blijven en de kwaliteitswinst mag niet gefinancierd worden uit 
reguliere middelen voor realisatie van de Goudgroene natuurzone.  
Het plangebied wordt op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan 2016 aangegeven als deelgebied 
ZLZ 16.07B, Kasteelpark Oost (zie Fig. 18). 
Binnen het plangebied zijn vanuit het Provinciaal natuurbeheersplan 2016 twee beheerstypen 
aanwezig, te weten N15.02, natuur in goudgroene zone (zie fig. 19, de donkergroene vlakken), en 
N12.02, kruiden in faunarijk grasland (Fig. 19, de lichtgroene vlakken).   
 
Deel 1 van het plangebied zoals aangegeven in Fig. 17 bestaat uit het huidige kasteel met 
kasteeltuin. Hier vindt uitbreiding plaats van het gebouw, en wordt de tuin weer heringericht, waarbij 
monumentale bomen gehandhaafd blijven. De huidige beplanting met grasveld, buxus- en 
coniferenhagen en cultuurplanten heeft relatief weinig ecologische waarde en valt niet binnen de 
streefbeelden van het stimuleringsplan Grensmaas, noch binnen de ambities van het 
natuurbeheerplan 2016. Beplanting (o.a. uitheemse bomen, hagen en struweel) met eenvoudig te 
vervangen natuurwaarde wordt verwijderd en nieuwe beplanting die beter past binnen het streefbeeld 
van zowel de Grensmaas als het natuurbeheerplan 2016, wordt aangebracht. Een kwaliteitsslag 
wordt gemaakt door het herstel van een deel van de gracht op de oorspronkelijke plaats.  
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Deel 2 bestaat uit de monumentale schuur, die gerestaureerd en uitgebreid wordt. Er wordt hier 
beplanting (o.a. coniferen en struweel met weinig ecologische waarde) verwijderd. Door de beplanting 
met weinig ecologische waarde te vervangen door inheemse struiken en bomen wordt ook hier een 
verbetering van de kwaliteit aangebracht, voor zowel het stimuleringsplan Grensmaas, als het 
Natuurbeheerplan 2016. 
 
Deel 3 bestaat uit een boomgaard met o.a. zeer matig onderhouden half hoogstam kersen-, pruimen- 
en appelbomen. Hier wordt een nieuwe hoogstam boomgaard aangelegd met daaronder een 
parkeerplaats. Door de huidige half hoogstam fruitbomen te vervangen door inheemse hoogstam 
fruitbomen (m.n. kers), wordt een kwaliteitsslag gemaakt en wordt een ecologisch waardevoller 
boomgaard gecreëerd. In de zuidoosthoek van het plangebied wordt een verlaagde bloemenweide 
aangelegd. Door deze extensief te beheren, krijgen kruiden de kans zich te ontwikkelen, en kan beter 
dan nu het geval is worden voldaan aan het streefbeeld N12.02, kruiden- en faunarijk grasland.   
 
Deel 4 is momenteel een bemest weiland met een paar vervallen schuren, wat laag struweel en een 
aantal bomen. Deze schuren, een klein deel van het struweel, en een paar ecologisch weinig 
waardevolle bomen worden verwijderd. Monumentale bomen blijven staan. Er wordt op een klein deel 
van dit gebied een gebouw gerealiseerd. In het overige deel van dit gebied zal een kwaliteitsslag 
gemaakt worden met sterke verbetering van de natuurwaarden o.a. door de aanleg van een 
paddenpoel waarbij mogelijkheden voor o.a. beschermde amfibieën wordt vergroot.  
Fig. 19 geeft o.a. de te verwijderen vegetatie en gebouwen weer.  
 
 

 
Fig. 19. Overzicht van de te verwijderen beplanting, bebouwing en andere aanpassingen. 

 

In de huidige situatie zijn er in het plangebied relatief weinig ecologisch waardevolle kleine land-
schapselementen aanwezig zoals beschreven in het Stimuleringsplan Grensmaas. De elementen die 
wel aanwezig zijn, zijn eenvoudig te vervangen. Daarnaast wordt de Goudgroene natuurzone ver-



ADVIES / Quickscan flora en fauna Kasteel Oost te Eijsden 12 

sterkt door de geplande aanleg van een paddenpoel, het gedeeltelijk herstellen van de gracht, de 
aanleg van een haag aan de voorzijde en de aanleg van een hoogstamboomgaard, met op een aan-
tal plaatsen kruidenrijke ondergrond. Desondanks zijn de beoogde ontwikkelingen slechts mogelijk na 
herbegrenzing van de Goudgroene natuurzone. De gemeente Eijsden-Margraten is hierover in ge-
sprek met de provincie Limburg. 
 
Toetsing soortbescherming 
 
Vaatplanten  
Uit de omgeving zijn diverse beschermde vaatplanten bekend, zoals meerdere soorten orchideeën, 
Grote leeuwenklauw, kalketrip, muurbloem en stofzaad (Wnb-andere soorten). De tuin bestaat deels 
uit een kasteeltuin, aangelegd in oorspronkelijke stijl, deels uit bosschages, een boomgaard met ruig 
gras en een weide met gras en kruiden. Gezien het seizoen en de onderhoudsstaat van de gronden 
rondom het plangebied, was het niet mogelijk om beschermde vaatplanten uit te sluiten. Negatieve 
effecten voor beschermde vaatplanten kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.  
 
Effectenbeoordeling 
Met het verwijderen van vegetatie en het plegen van grondverzet zijn negatieve effecten op eventueel 
voorkomende beschermde soorten planten niet uitgesloten. Nader onderzoek naar het voorkomen 
van beschermde soorten planten is noodzakelijk. 
 
Grondgebonden zoogdieren 
De directe omgeving van het plangebied vormt mogelijk geschikt leefgebied voor een enkele alge-
meen beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zoals verschillende muizensoorten, egel, konijn 
etc. (Wnb-andere soorten), waarvoor een provinciale vrijstelling Provincie Limburg geldt.  
Uit bronnenonderzoek blijkt dat de das, eikelmuis, grote bosmuis, steenmarter, de eekhoorn, wild 
zwijn (Wnb- andere soorten) en de bever (Wnb-hrl) in de omgeving voorkomen. Voor het wild zwijn en 
de bever is het plangebied ongeschikt. Het plangebied leent zich voor steenmarter, das, eekhoorn, 
grote bosmuis en eikelmuis. Vlakbij het bijgebouwtje aan de noordwestzijde is begin oktober 2015 
een steenmarter waargenomen. In het zuidwestelijk deel van het plangebied zijn meerdere dassen-
pijpen aangetroffen. Er zijn tijdens het eerste veldbezoek geen verse sporen van de das aangetroffen, 
geen wissels, geen haren en geen latrines. Tijdens het tweede bezoek zijn meerdere pijpen gevon-
den en een latrine. De pijpen waren voor het grootste deel overgroeid. Mogelijk kan de weide en de 
boomgaard dienen als secundair foerageergebied voor de das. Er zijn van de eekhoorn en de eikel-
muis geen nesten aangetroffen. Het gebied leent zich wel als foerageergebied voor eekhoorn en ei-
kelmuis.  
 
Effectenbeoordeling 
Het plangebied vormt geen geschikt habitat voor wild zwijn en bever. Negatieve effecten voor deze 
soorten zijn uitgesloten.  
Er is een steenmarter geconstateerd in het noordoostelijk deel van het plangebied. Op dit deel van 
het plangebied wordt een oud vervallen schuurtje gesloopt. De steenmarter is echter niet afhankelijk 
van een specifieke schuilplaats, binnen zijn leefgebied heeft hij soms wel tientallen schuilplaatsen die 
niet allemaal even frequent gebruikt worden (bron www.zoogdiervereniging.nl). Er zijn voor de 
steenmarter binnen dat deel van het plangebied vele stenige schuilplaatsen, takkenhopen, struweel 
etc. die geschikt zijn als schuilplaats voor de steenmarter. Door de sloop van dit gebouwtje zal geen 
essentieel leefgebied van de steenmarter verdwijnen.  
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Tijdens het eerste bezoek zijn twee vervallen dassenpijpen gevonden. Tijdens het tweede bezoek 
was het beter mogelijk om de struiken op de grens van het plangebied te inspecteren, er zijn tijdens 
dit bezoek meerdere pijpen aangetroffen, en een latrine, wat wijst op een aanwezige en bewoonde 
dassenburcht. Vaste rust- en verblijfplaatsen van de das kunnen binnen het plangebied niet worden 
uitgesloten. Er verdwijnt secundair foerageergebied voor de das bij het verdwijnen van de boom-
gaard. Echter, er blijft zowel op het plangebied zelf als in de omringende velden ruim voldoende foe-
rageergebied over voor de das. Negatieve effecten voor de das kunnen echter niet worden uitgeslo-
ten. 
Er zijn geen eekhoornnesten geconstateerd. Er zullen wel bomen worden gekapt. Echter, voor de 
eekhoorn zal door de ingreep geen essentieel leefgebied verloren gaan. Er blijft ruim voldoende leef-
gebied voor de eekhoorn aanwezig. Negatieve effecten voor de eekhoorn kunnen redelijkerwijze 
worden uitgesloten.  
Eikelmuizen en grote bosmuizen zijn niet alleen streng beschermd maar ook zeer kwetsbaar. Voor de 
eikelmuis is het van belang dat oude en dode bomen met veel holtes worden gespaard, maar ook 
herstel van kleinschalige landschapstypen en geleidelijke overgangsgebieden tussen bos en cultuur-
landschap zijn van belang voor de eikelmuis. Er zijn geen nesten van eikelmuis waargenomen. Het 
plangebied is wel geschikt voor eikelmuis. Negatieve effecten voor de eikelmuis kunnen niet geheel 
worden uitgesloten. Grote bosmuizen leven vooral in oude en open eiken- en beukenbossen met uit-
gebreide struiklaag en weinig ontwikkelde ondergroei. Dit type vegetatie is met name aan de noord- 
en westranden van het plangebied te vinden. Nader onderzoek naar het voorkomen van de eikelmuis 
en grote bosmuis binnen het plangebied is noodzakelijk.  
Voor de genoemde beschermde soorten met een provinciale vrijstelling geldt een algemene vrijstel-
ling van de Wet natuurbescherming bij ruimtelijke ontwikkelingen. In het kader van de algemene 
zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen. 
Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om het doden van individuen te 
voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig. 
 
Vleermuizen 
Uit het plangebied en/of omgeving zijn waarnemingen bekend van diverse soorten boombewonende 
en gebouwbewonende vleermuizen (Wnb-hrl). Tijdens het veldbezoek is gelet op de aanwezigheid 
van potentiële vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen binnen het plangebied. In de bebouwing zijn 
diverse openingen die geschikt zijn voor vleermuizen. Ook zijn er binnen het plangebied diverse bo-
men met geschikte holtes en spleten voor vleermuizen. Het plangebied bevat op diverse plaatsen 
geschikt foerageergebied voor vleermuizen. Er zijn mogelijk vliegroutes aanwezig voor vleermuizen.  
 
Effectenbeoordeling 
Er zijn ruimschoots mogelijkheden voor vaste rust- of verblijfplaatsen (kraamplaatsen, zomerverblij-
ven en paarplaatsen), en daarnaast ruime mogelijkheden voor foerageergebieden en vliegroutes 
aanwezig voor vleermuizen. Door de ingreep zijn negatieve effecten voor zowel boombewonende als 
gebouwbewonende vleermuizen niet op voorhand uit te sluiten. Onderzoek zal moeten uitwijzen in 
hoeverre de ingreep invloed heeft op de aanwezigheid van vleermuizen. 
 
Vogels 
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied diverse duiven, merels en andere zangvogels 
waargenomen. Het veldbezoek vond plaats buiten het broedseizoen. In de bomen en struiken die 
verwijderd zullen worden zijn nesten te verwachten van vogels.  
Vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (waarvan ook het leefgebied/de functionele leefom-
geving beschermd is), zoals de uit de omgeving bekende kerkuil, kan verwacht worden te broeden 
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binnen het plangebied, gezien de openingen in de achterzijde van de monumentale schuur (fig.11). In 
de sparren rondom het kasteel kunnen mogelijk steenuilen of ransuilen broeden of een roestplaats 
hebben. Potentiele nestlocaties van overige vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten, zoals 
bijvoorbeeld roekennesten of grote takkennesten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen en 
worden daarmee uitgesloten. 
Het plangebied vormt mogelijk wel leefgebied van enkele vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten die bekend zijn uit de omgeving en die daar tot broeden kunnen komen zoals buizerd, havik, 
ransuil, zwarte wouw, roek en boomvalk.  
 
Effectenbeoordeling 
Met de ontwikkeling gaan mogelijk nestlocaties van ransuil, steenuil en kerkuil verloren. Daarnaast 
gaat er mogelijk leefgebied van in de omgeving broedende soorten roofvogels en uilen verloren. 
Negatieve effecten voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn niet uitgesloten. Nader 
onderzoek naar het voorkomen van vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten binnen en in de 
(directe) omgeving van het plangebied is noodzakelijk. 
Voor de voorgenomen ontwikkeling zullen bomen en hagen en grasvegetatie binnen het plangebied 
verdwijnen en gebouwen worden gesloopt of gerestaureerd. De nesten van vogelsoorten die hierin 
kunnen broeden zijn uitsluitend beschermd gedurende de periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat 
wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen 
voor het verwijderen of verstoren van deze nesten in deze periode. Als broedseizoen kan de periode 
tussen half maart en half juli globaal worden aangehouden. Door werkzaamheden buiten deze 
broedperiode uit te voeren, wordt het risico op verstoring van broedsels sterk verminderd.  
De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar en in het kader van de Wet 
natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is 
of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Indien op een locatie geen broedende of 
nestelende vogels aanwezig zijn, mogen ook tijdens het broedseizoen werkzaamheden worden 
uitgevoerd. Door inspectie voor aanvang van werkzaamheden op aanwezige legsels of nestjongen en 
indien deze aanwezig zijn, de werkzaamheden uit te stellen tot nadat de jongen zijn uitgevlogen, 
worden negatieve effecten voor vogels uitgesloten. 
 
Vissen, amfibieën en reptielen 
Binnen het plangebied is geen natuurlijk oppervlaktewater aanwezig. De aanwezigheid van be-
schermde, inheemse, in de natuur voorkomende vissen is hiermee uitgesloten. Er is wel oppervlak-
tewater aanwezig in de vorm van een grote betonnen bak die dienstdoet als vijver. Daarnaast zijn 
enkele kleine gemetselde open bakken, gevuld met regenwater aanwezig. Er zijn geen beschermde 
amfibieën of reptielen aangetroffen. Vanuit de omgeving zijn wel een aantal beschermde amfibieën 
en reptielen bekend, zoals de elrits, alpenwatersalamander, hazelworm en levendbarende hagedis 
(Wnb-andere soorten) en de gladde slang en muurhagedis (Wnb-hrl). 
 
Effectenbeoordeling 
De elrits is een vis die in stomende beekjes zoals de Geul voorkomt, deze beekjes zijn binnen het 
plangebied niet aanwezig, wat de aanwezigheid van de elrits en andere beschermde vissen uitsluit. 
Ook de alpenwatersalamander is in de omgeving aanwezig. Het water in de betonnen vijver en de 
bakken met water zijn echter niet van dusdanige kwaliteit dat ze geschikt zijn als voortplantingsplaats 
voor de alpenwatersalamander. De afstand tot in de buurt gelegen geschikte wateren is meer dan 
600 meter. Hiermee is ook het voorkomen van de alpenwatersalamander en andere beschermde am-
fibieën redelijkerwijze uitgesloten.  
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Voor levendbarende hagedis en hazelworm zijn met name de noord- en westrand van het plangebied 
geschikt. Hier bevindt zich de overgang van bosgebied naar graslanden. De landschappelijke in-
richting van het plangebied is erop gericht om deze randen in stand te houden. Het deel wat geschikt 
is voor deze soorten is ook bij de nieuwe inrichting een kruidenrijk en faunarijk grasland, met aan de 
randen de bestaande bossen. Door de ingreep wordt het leefgebied van de levendbarende hagedis 
en de hazelworm niet aangetast. De gladde slang komt met name voor in heidevelden, open bos, 
droge schraalgraslanden en hoogveengebieden. Het plangebied bevat geen heide of droge schraal-
graslanden. Daarnaast leeft de gladde slang verborgen. Het plangebied grenst aan een bosrijk ge-
bied wat wel geschikt is voor gladde slang, maar het plangebied zelf is te open voor gladde slang. Het 
is zeer waarschijnlijk dat in deze omringende bossen de gladde slang aanwezig is, maar binnen het 
plangebied is dit uitgesloten. Voor muurhagedis zijn binnen het plangebied mogelijkheden aanwezig 
in de vorm van stenenhopen en muren met gaten, spleten en holen. De muren met de aanwezige 
gaten, spleten en holen zijn onderdeel van de oude romaanse muren van het kasteel. Deze muren 
blijven intact zoals ze zijn. Al met al zijn negatieve effecten voor levendbarende hagedis, hazelworm, 
gladde slang en muurhagedis redelijkerwijze uitgesloten. 
In de directe omgeving van het plangebied zijn mogelijk zwervende exemplaren van een algemene 
soort te verwachten zoals bruine kikker of gewone pad (Wnb-andere soorten, vrijstelling Provincie 
Limburg).  
In het kader van de algemene zorgplicht is het echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen 
voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden 
om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen 
specifieke maatregelen nodig. 
 
Beschermde ongewervelde diersoorten 
Vanuit de omgeving zijn de iepenpage, sleedoornpage, veldparelmoervlinder, bruin dikkopje, grote 
vos, vliegend hert, beekrombout en bosbeekjuffer (Wnb-andere soorten) en de teunisbloempijlstaart 
(Wnb-hrl) bekend. Het was, gezien het seizoen, niet mogelijk om te onderzoeken of de waardplanten 
van deze beschermde vlinders aanwezig zijn binnen het plangebied. Gezien de aard van het plange-
bied is het echter wel aannemelijk dat (enkele van) deze waardplanten voorkomen binnen het plan-
gebied.  
 
Effectenbeoordeling 
Het plangebied is mogelijk geschikt voor de iepenpage, sleedoornpage, veldparelmoervlinder, bruin 
dikkopje, grote vos, vliegend hert, beekrombout en bosbeekjuffer (Wnb-andere soorten) en de teunis-
bloempijlstaart (Wnb-hrl) die uit de omgeving bekend zijn. Voor de beekrombout en de bosbeekjuffer 
is geen habitat aanwezig. Nader onderzoek naar het voorkomen van waardplanten voor deze be-
schermde vlindersoorten is echter wel noodzakelijk. 
 
Conclusies gebiedsbescherming  
• Gezien de afstand tot omliggende Natura 2000-gebieden en gezien de aard van de ontwikkeling 

(bouw van een hotel met restaurant en brasserie) zijn effecten niet op voorhand uitgesloten. In de 
planvorming zal mogelijk rekening gehouden moeten worden met de effecten van 
stikstofdepositie. Dit zal nader onderzocht moeten worden door middel van een berekening in 
Aerius Calculator.  

• Binnen het plangebied zijn momenteel relatief weinig ecologisch waardevolle kleine 
landschapselementen aanwezig zoals beschreven in het Stimuleringsplan Grensmaas. De 
elementen die wel aanwezig zijn, zijn eenvoudig te vervangen (minder dan 2 jaar). Er is geen 
compensatie nodig.  
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Conclusies soortbescherming  
• Binnen het plangebied is het voorkomen van enkele zwaarder beschermde soorten vaatplanten 

en waardplanten voor enkele beschermde vlinders niet uitgesloten. Met de ontwikkeling zijn 
negatieve effecten dan ook niet op voorhand uitgesloten. Nader onderzoek naar het voorkomen 
van beschermde soorten planten en waardplanten voor beschermde vlinders binnen het 
plangebied is noodzakelijk. 

• Negatieve effecten voor de das, eikelmuis en grote bosmuis kunnen niet worden uitgesloten. 
Nader onderzoek is noodzakelijk.  

• Negatieve effecten voor overige zwaarder beschermde soorten grondgebonden zoogdieren zoals 
de bever, wild zwijn, steenmarter en eekhoorn worden op voorhand uitgesloten vanwege het feit 
dat er geen essentieel foerageergebied verdwijnt, noch vaste rust- of verblijfplaatsen. 

• Binnen het plangebied zijn geschikte potentiele vaste verblijfplaatsen en/of vliegroutes voor 
vleermuizen aanwezig. Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Nega-
tieve effecten voor vleermuizen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek is 
noodzakelijk. 

• Het plangebied is geschikt voor vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (nestlocaties 
steenuil, ransuil en kerkuil en foerageergebied voor enkele roofvogels, uilen en roek). Indien de 
bebouwing (m.n. de monumentale schuur) gerestaureerd, en erfbeplanting weggehaald worden, 
kunnen mogelijk vaste verblijfplaatsen verloren gaan. Nader onderzoek (conform de door de 
Dienst Regelingen uitgebrachte soortenstandaarden) zal moeten uitwijzen of voornoemde 
vogelsoorten voorkomen binnen het plangebied. Daarbij zal onderzocht moeten worden of (en in 
hoeverre) er functioneel leefgebied verloren gaat voor de aanwezige soorten. 

• Binnen het plangebied zijn enkele broedende vogels te verwachten in de opgaande vegetatie aan 
de rand van het plangebied De nesten van vogelsoorten zijn uitsluitend beschermd gedurende de 
periode dat deze nesten in gebruik zijn, dat wil zeggen de broed- en nestperiode. Het is in de 
praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van deze 
nesten in deze periode. Voor de binnen het plangebied voorkomende vogelsoorten kan de 
periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. Door het uitvoeren 
van werkzaamheden buiten de broedperiode uit te voeren en/of door inspectie voor aanvang van 
werkzaamheden op de aanwezigheid van broedende vogels, kunnen negatieve effecten 
voorkomen worden. 

• Binnen het plangebied zijn geen overige zwaarder beschermde soorten vaatplanten, 
grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, vogels, vissen, amfibieën, reptielen en overige 
ongewervelden (zoals bijv. zeldzame dagvlinders en libellen) te verwachten. Negatieve effecten 
voor niet genoemde beschermde soorten uit deze soortgroepen zijn op voorhand uitgesloten met 
inachtneming van de zorgplicht. 

• In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 
aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te worden om 
het doden van individuen te voorkomen. Er zijn in dit geval hiervoor echter geen specifieke 
maatregelen nodig.  
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1. AANLEIDING 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
Er zijn plannen om het oud-romaanse monumentale Kasteel Oost te Eijsden in oorspron-
kelijke staat te herstellen en er een hotelfunctie aan te verbinden. 
Hierbij zal het deel van het kasteel wat in het verleden in niet-romaanse stijl verbouwd is, 
een interne en externe verbouwing ondergaan, evenals de aanwezige monumentale 
schuur. De kasteeltuin zal hersteld worden  en er zullen parkeerplaatsen aangelegd wor-
den. Hiervoor zullen kruidenvegetatie, struiken en bomen verwijderd worden. 
Om te voldoen aan nationale en internationale regelgeving is het verplicht om, voordat de 
ingreep plaatsvindt, een onderzoek te doen naar het eventueel voorkomen van be-
schermde flora en fauna.  
Om de effecten van de plannen op natuurwaarden te bepalen is in opdracht van BRO in 
oktober 2015 en januari 2016 een verkennend veldbezoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek 
bleek dat het plangebied mogelijk geschikt is voor beschermde vaatplanten, vlinders, 
jaarrond beschermde roofvogels (met name uilen), das, grote bosmuis, eikelmuis en 
vleermuizen. 
Door het verdwijnen van kruiden, struik- en boombegroeiing in en om de kasteeltuin kun-
nen mogelijk standplaatsen en verblijfplaatsen van beschermde planten, waardplanten 
van beschermde vlinders, uilen, das, grote bosmuis, eikelmuis of vleermuizen en/of foe-
rageergebieden en vliegroutes verdwijnen.  
 
 
1.2 Doel 
 
Dit onderzoek zal antwoord geven op de volgende vragen: 
 
• Zijn er mogelijk beschermde vaatplanten aanwezig in het plangebied? 
• Zijn er mogelijk habitats en waardplanten voor beschermde insecten aanwezig? 
• Zijn er mogelijk jaarrond beschermde nesten van kerkuil, ransuil en/of steenuil aan-

wezig in het plangebied? 
• Zijn er mogelijk dassenburchten, verblijfplaatsen van grote bosmuis, en/of nesten van 

eikelmuizen aanwezig binnen het plangebied? 
• Welke soorten vleermuizen komen momenteel voor in het plangebied? 
• Welke functies heeft het plangebied voor de aanwezige vleermuizen? 
• Leidt de ingreep tot overtreding van de verbodsbepalingen uit de Wet natuurbe-

scherming? 
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1.3 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het plangebied, voor wat betreft de huidige en de 
toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 worden de methode van werken en de onderzoeks-
inspanning beschreven. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het nader onderzoek 
naar aanwezigheid van beschermde vaatplanten, waardplanten voor beschermde vlin-
ders, kerkuilen, ransuilen, steenuilen, dassen, grote bosmuizen, eikelmuizen en vleer-
muizen gepresenteerd. De mogelijke effecten van de ingreep worden gerelateerd aan de 
aanwezige soorten beschermde flora en/of fauna in hoofdstuk 5. Toetsing aan de Wet 
natuurbescherming is beschreven in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 bevat een beschrijving van 
de conclusies en aanbevelingen. Hoofdstuk 8 bestaat uit een korte bronnenlijst. 
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2. OMSCHRIJVING PLANGEBIED 
 
 
2.1 Huidige situatie 
 
Ligging van het plangebied 
Het plangebied bestaat uit een kasteel met omliggende gronden, ten noorden van Eijs-
den. De Amersfoortcoördinaten van het midden van het plangebied zijn X= 177.484, Y = 
311.863. De ligging van het plangebied is te zien in onderstaande afbeeldingen (Fig. 1 en 
2). 
 

 
Fig. 1. Ligging van het plangebied (rode ster)  

 
Fig. 2. Ligging van het plangebied (rood omlijnd)  

 
 
Het plangebied bestaat uit een oud-romaans monumentaal kasteel wat in het verleden 
verbouwd is in een niet-oorspronkelijke stijl. Rond het kasteel is een enigszins vervallen 
kasteeltuin, met een nog wel duidelijk herkenbare structuur en een aantal monumentale 
bomen op strategische plekken. Er staat een grote monumentale schuur, en wat overige 
bijgebouwtjes. Een boomgaard en een weiland horen ook tot het plangebied.  
Ten westen van het kasteel is een natuurzone, de Eijsder Beemden en een jachthaven, 
daarachter stroomt de Maas. Ten noordwesten van het plangebied ligt de Pietersplas. 
Ten noordoosten liggen landbouwgronden en ten oosten het dorp Oost Maarland. Ten 
zuiden van het plangebied liggen eveneens landbouwgronden.  
 
 
2.2 Aanwezige ecotopen 
 
Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen aanwezig: 
• Kasteel met oud-romaanse toren en muur 
• Kasteeltuin 
• Vijver  
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• Hagen en grasvegetatie 
• Fruitboomgaard   
• Parkeerplaats 
• Verruigd terrein met kruiden, opslag en bomen 
• Struweel; 
 
 
2.3 Toekomstige (geplande) situatie  
 
De gewenste ontwikkeling betreft de restauratie van het kasteel in oorspronkelijke staat, 
en het realiseren van een bijgebouw waarvan de vorm nog nader geconcretiseerd wordt, 
ten noorden van de monumentale schuur, met als doel om in het kasteel en bijgebouwen 
een hotel in te realiseren. De tuin zal worden heringericht in stijl, maar wel op een natuur-
lijke en landschappelijk verantwoorde manier. Fig. 3 geeft een beeld van de gewenste 
toekomstige situatie. 
  
 

 
 
Figuur 3 Toekomstige gewenste situatie van het plan gebied 

 

De foto’s 1 t/m 14 geven een indruk van het plangebied. 
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Foto 1. Vooraanzicht van het kasteel Oost. Foto 

genomen richting het zuidwesten. 

Foto 2. Detail van de toren van het kasteel. 

 
Foto 3. Achteraanzicht van het kasteel. Hier zijn 
etages weggevallen, en is het oorspronkelijke 
dak verdwenen. Aan deze kant zal de grootste 
verandering plaatsvinden. Foto genomen rich-
ting het oosten. 
 

 
Foto 4. Monumentale boom aan de achterzijde 
van het kasteel, in het weiland. Foto genomen 
richting het oosten. 
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Foto 5. Kasteeltuin aan de achterzijde (westzijde) 
van het kasteel.  

 
Foto 6. Kasteeltuin aan de zuidzijde van het 
kasteel. 
 

 
Foto 7. Vijver in een betonnen bak, in de achter-
tuin. 
 

 
Foto 8. Put in een verlaagd deel van de achter-
tuin, waar waarschijnlijk vroeger de gracht is 
geweest. Het is te zien dat de waterstand erg 
laag is. 
 

 
Foto 9. Waterbak vermoedelijk gevoed met re-
genwater aan de voorkant van het kasteel, naast 
de monumentale schuur. 

 
Foto 10. Weiland in het noordwestelijk deel van 
het plangebied. 
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Foto 11. Achterzijde (noordzijde) van de monu-
mentale schuur.  

 
Foto 12. Detail van de monumentale schuur. 

 
Foto 13. Bijgebouwtje op het uiterste noordwest-
zijde van het plangebied. Het werd voorheen 
bewoond, maar staat nu leeg. 
 

 
Foto 14. Impressie van de boomgaard aan de 
westzijde van het plangebied.  
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3. WERKWIJZE 
 
 
3.1 Vaatplanten en waardplanten 
 
Vaatplanten 
Bij onderzoek naar vaatplanten in het kader van de Wet natuurbescherming is het voor-
komen van beschermde vaatplanten onderzocht op het moment dat deze vaatplanten 
waarneembaar en te determineren zijn. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de Handlei-
ding inventarisatieprojecten 2016, van FLORON en de Heukels’ Flora, 23e editie.  
Het tijdstip van determineren hangt af van de te verwachten soort. Het betreft hier een 
soortgericht onderzoek met een beperkte lijst met soorten, afhankelijk van de aanwezig-
heid van geschikt habitat. Bij dit type onderzoek worden de exacte locaties en aantallen 
van beschermde soorten genoteerd.  
Het onderzoek naar vaatplanten is uitgevoerd op 31 mei, 17 juni en 22 augustus 2016. 
Onderzocht zijn de soorten die volgens de uitgevoerde quickscan en de NDFF 
(quickscanhulp) mogelijk   aanwezig zouden kunnen zijn, te weten meerdere soorten 
orchideeën, Grote leeuwenklauw, kalketrip, muurbloem en stofzaad. (Wnb-andere soor-
ten. De inventarisaties zijn uitgevoerd op een moment dat de meeste planten hun bloei-
periode hebben, of nog door andere kenmerken, zoals aanwezige en determineerbare 
zaaddozen etc., duidelijke waarneembaar zijn in het veld. Daarnaast is, in verband met 
de toen nog geldende Flora- en Faunawet, ook onderzoek gedaan naar mogelijk aanwe-
zige meerdere soorten klokjes, daslook, gulden sleutelbloem, wilde marjolein, veldsalie, 
maretak en tongvaren (allen voorheen tabel 2).  
 
Waardplanten voor insecten 
Voor de habitats en waardplanten van de mogelijk aanwezige iepenpage, sleedoornpage, 
veldparelmoervlinder, bruin dikkopje, grote vos en vliegend hert is een bronnenonderzoek 
uitgevoerd. Daarnaast is tijdens de waarnemingen van vaatplanten, op 31 mei, 17 juni en 
22 augustus 2016 gecheckt of de waardplanten van de genoemde vlinders en het vlie-
gend hert aanwezig waren. 
 
 
3.2 Uilen 
 
Steenuil 
Het onderzoek kon pas gestart worden na half mei, zodoende was het niet mogelijk om 
de afwezigheid van de steenuil uit te sluiten door drie bezoeken tussen 15 februari en 15 
april. De afwezigheid van de steenuil is op alternatieve manier onderzocht, door een kriti-
sche gebouweninspectie (= zoeken naar aanwezigheid nestlocaties en andere sporen) 
en het inspecteren van eventuele nestbomen. Deze inspecties hebben plaatsgevonden 
op 16 juni 2016, voordat de jongen uitgevlogen zijn. 
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Ransuil 
Het onderzoek naar ransuil is uitgevoerd in combinatie met het vleermuisonderzoek in 
het voorjaar. Ransuilen zijn doorgaans moeilijk te inventariseren, ze roepen niet veel. 
Maar de net uitgevlogen jongen roepen juist heel vaak en hebben een zeer karakteristie-
ke roep. Het geluid is op stille avonden soms tot 200 m te horen. Vanaf juni tot eind juli is 
de roep van uitvliegende jonge ransuilen na 10 uur ’s avonds goed te horen, en hun ge-
luid is zeer karakteristiek. Tijdens de vleermuisonderzoeken na zonsondergang is op 16 
juni 2016 en 16 juli 2016 actief geluisterd naar de roep van jonge ransuilen.   
 
Kerkuil 
De monumentale schuur is op 16 juni 2016 overdag visueel onderzocht op sporen, uit-
werpselen en braakballen. Op drie avonden is gepost in de buurt van de te restaureren 
monumentale schuur met een mogelijke uitvliegopening voor kerkuilen, te weten op 16 
juni, 16 juli en 22 augustus. Hierbij is op 22 augustus mede gebruik gemaakt van het 
afspelen van de territoriumroep van de kerkuil. Een eventueel aanwezige kerkuil kan 
soms reageren op deze roep van de indringer, indien er een nest in de buurt aanwezig is. 
 
 
3.3 Das 
Vanuit de Flora en fauna quickscan was bekend dat vermoedelijk op het meest westelijke 
deel van het plangebied een dassenburcht aanwezig is. Hiervoor is op 16 juni een came-
raval geplaatst (Browning BTC-6HD) voor een vermoedelijk bewoonde uitgang. Op 12 
september is de cameraval weer verwijderd. 
 
 
3.4 Eikelmuis en grote bosmuis 
 
Op 23 september zijn 20 Heslingavallen (Lifetraps) geplaatst, doch nog niet op scherp 
gezet. Dit om de eventuele aanwezige eikelmuizen en/of grote bosmuizen te laten wen-
nen aan de val. De vallen zijn gevuld met hooi, om de muizen een schuilplek te bieden en 
warm te houden. Als aas is havermout en hazelnootpasta toegevoegd, en losse stukjes 
appel. De stukjes appel kunnen mogelijk vraatsporen opleveren van de eikelmuis. De 
stukjes appel dienen dan snijvlakken te vertonen van 2-6 mm, afkomstig van twee afzon-
derlijke snijtanden. De vallen zijn over het plangebied verspreid (zie figuur 4). Op 24 sep-
tember zijn de vallen gecontroleerd op mogelijke vraatsporen en ververst. Op 25 septem-
ber omstreeks zonsondergang zijn de vallen ververst en op scherp gezet. Vervolgens zijn 
gedurende 8 uur elke twee uur alle vallen gecontroleerd, dus in totaal 4 keer.  
Deze controles vonden plaats na de activiteitspieken van de eikelmuis, zoals die bekend 
zijn uit het Landschapsgebruik van de eikelmuis in Zuid-Limburg en vanuit het buitenland, 
te weten na de ochtendschemering, en in de avond. Bij eerder inventarisatieonderzoek 
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met vallen aan slaapmuizen door de Zoogdiervereniging en bij vangsessies door buiten-
landse collega’s leidde deze controle-interval niet tot sterfte.  
De inventarisaties tijdens dit onderzoek vonden uitsluitend plaats in de avond en nacht. 

 
 
Figuur 4. Indeling van het muizenonderzoek. Elk num mer vertegenwoordigt de plaats van een He-
slingaval, Lifetrap.  
 
 
3.5 Vleermuizen 
 
De vleermuisinventarisaties zijn uitgevoerd aan de hand van het vleermuizenprotocol 
(2013) dat is opgesteld door Gegevensautoriteit Natuur (GAN), Netwerk Groene Bureaus 
(NGB) en Zoogdiervereniging. Tijdens de veldbezoeken is op grond van geluid en zicht 
geïnventariseerd. Vleermuizen maken gebruik van echolocatie om zich te oriënteren in 
een gebied en voor het lokaliseren van prooien tijdens de jacht. Deze echolocatie vindt 
plaats door middel van ultrasone geluiden die de vleermuis produceert en zijn soort spe-
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cifiek. Met behulp van een ultrasounddetector (batdetector) kunnen deze geluiden voor 
mensen hoorbaar worden gemaakt. Tijdens het onderzoek is gebruikgemaakt van een 
Petterson D240x ultrasounddetector (batdetector) en een sterke zaklamp (TK41 Max 860 
Lumens). Met een Edirol R-09 RH digitale recorder zijn geluidsopnamen gemaakt die 
later zijn geanalyseerd met behulp van het programma Bat Sound Pro 3.31b. Verder is 
gebruik gemaakt van Elekon Batloggers M, zeer gevoelige heterodyne batdetectors die 
niet alleen het geluid registreren, maar ook de exacte locatie van het vleermuisgeluid, de 
tijd van de waarneming, en de exacte lokale weersomstandigheden op dat moment.  
 
Op basis van de aanwezige ecotopen zijn de volgende functies te verwachten: 
• Vliegroutes en foerageergebieden; 
• Paarverblijven; 
• Kraamverblijven 
• Zomerverblijf. 
 
Gezien de aard van de bebouwing en de grootte van het plangebied is ervoor gekozen 
om het plangebied voor het vleermuisonderzoek op te delen in twee delen, te weten 
deelgebied 1 en 2, zodanig dat er steeds uitzicht was op mogelijke verblijfplaatsen, maar 
ook op het mogelijk aanwezige foerageergebied en vliegroutes (zie figuur 5).  
Deelgebied 1 bestaat uit de oostzijde van het kasteel, de monumentale schuur, de oprit 
en fruitboomgaard aan de oostzijde van het plangebied.  
Deelgebied 2 bestaat uit de westzijde van het kasteel, de tuin, de weide in het noordwes-
ten van het plangebied, de bomen in en om de droogstaande gracht en de vijver. 
De vleermuisinventarisaties zijn gedaan op basis van deze indeling.  
 
Op 12 juni zijn de gebouwen, zowel de monumentale schuur als het kasteel, inclusief de 
kelders en de zolders, geïnspecteerd op sporen van vleermuizen.  
De veldinventarisaties van vleermuizen op zicht en geluid, in deelgebied 1, vonden plaats 
op 14 juni (’s avonds), 15 juni (’s morgens) en 13 juli (’s avonds), en op 22 augustus en 
12 september. Hierbij zijn met name de gebouwen, d.w.z. de oostkant van het kasteel en 
de monumentale schuur en daarnaast de fruitboomgaard aan de oostkant van het plan-
gebied geïnventariseerd.  
De veldinventarisaties van vleermuizen op zicht en geluid, in deelgebied 2, vonden plaats 
op 16 juni (’s avonds), 17 juni (’s morgens en 16 juli (’s avonds) en op 23 augustus en 25 
september. Hierbij zijn met name de westzijde van het kasteel, de tuin en grasvelden ten 
noordwesten van het kasteel, het bosgedeelte ten westen van het kasteel en de vijver 
geïnventariseerd. 
Alle inventarisaties vonden plaats onder gunstige weersomstandigheden (zie tabel 1).  
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Figuur 5. Overzicht plangebied, met de indeling van  het vleermuisonderzoek, rechts deelgebied 1 en 
links deelgebied 2. 

Deelgebied 1 

Deelgebied 2 
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Tabel 1 Bezoeken i.v.m. nader onderzoek beschermde flora en fauna 

 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  

onderzoek  

Zon op/ on-

der 

Weer  Temp.  

31-05-2016 Planten: 

Voorjaarsflora 

Das: 

Locatieonderzoek dassen-

burcht (gps-coördinaten) 

08.00-12-00 

 

12.00-14-00 

 

05.25/ 21.49 Wind gemiddeld 2 Bft 

Zwaarbewolkt 

Geen neerslag 

18,2ºC 

14-06-2016 Vleermuizen: 

Kraamverblijf- en zwerm-

plaats, zomerverblijf, vlieg-

route, foerageergebied 

21.30-24.00 05.19/ 22.01 Wind gemiddeld 2 Bft 

Geheel bewolkt 

Geen neerslag tijdens 

waarnemingen 

15,2ºC 

15-06-2016 Vleermuizen: 

Kraamverblijf- en zwerm-

plaats, zomerverblijf, vlieg-

route, foerageergebied 

Planten: 

Zomerflora  

03.00-05.30 

 

 

 

7.30-11.30 

05.19/ 22.02 Wind gemiddeld 2 Bft 

Geheel bewolkt 

Geen neerslag tijdens 

onderzoek 

14,6ºC 

16-06-2016 Das:  

 Cameraval plaatsen 

Kerkuil, ransuil, steenuil:   

Verblijfplaats en foerageer-

gebied  

Vleermuizen: 

Kraamverblijf- en zwerm-

plaats, zomerverblijf, vlieg-

route, foerageergebied 

13.00-17.00 

 

21.00 -24.00 

 

 

21.00 -24.00 

05.19/ 22.02 Wind gemiddeld 2 Bft 

Zwaarbewolkt. 

Geen neerslag tijdens 

waarnemingen 

15.7ºC 

17-06-2016 Vleermuizen:   

Kraamverblijf- en zwerm-

plaats, zomerverblijf, vlieg-

route, foerageergebied  

03.00 -05.30 05.19/ 22.02 Wind gemiddeld 2 Bft  

Geheel bewolkt 

Geen neerslag tijdens 

waarnemingen 

15.1ºC 

13-07-2016 Kerkuil, ransuil:   

Verblijfplaats en foerageer-

gebied  

Vleermuizen:   

Kraamverblijf- en zwerm-

plaats, zomerverblijf, vlieg-

route, foerageergebied  

20.30 -24.00 

 

 

20.30 -24.00 

 

05.36/ 21.54 Wind gemiddeld 2 Bft 

Zwaarbewolkt. 

Geen neerslag tijdens 

waarnemingen 

14.5ºC 

16-07-2016 Vleermuizen:   

Kraamverblijf- en zwerm-

plaats, zomerverblijf, vlieg-

route, foerageergebied  

21.30-24.00 05.40/ 21.51 Wind gemiddeld 2 Bft 

Geheel bewolkt 

Geen neerslag 

19,7ºC 
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Vervolg Tabel 1, bezoeken i.v.m. nader onderzoek be schermde flora en fauna 

 

Datum Type onderzoek Tijdsduur  

onderzoek  

Zon op/ 

onder 

Weer  Temp.  

22-08-2016 Planten: 

Najaarsflora 

Das 

Verkenning nieuwe verblijfplaat-

sen 

Eikelmuis 

Inventariseren geschikte locaties 

voor lifetraps  

Kerkuil, steenuil:   

Verblijfplaats, foerageergebied  

Vleermuizen:  

Paarverblijf en zwermplaats, 

zomerverblijf, vliegroute, foera-

geergebied 

13.00- 17.00 

 

17.00-18.00 

 

 

18.00- 19.00 

 

 

20.30- 23.00 

 

20-30- 23.00 

 

 

6.37/ 20.48 Wind gemiddeld 3 Bft 

Half tot zwaarbewolkt 

Geen neerslag tijdens 

waarnemingen 

18,0ºC 

23-08-2016 Vleermuizen:  

Paarverblijf en zwermplaats, 

zomerverblijf, vliegroute, foera-

geergebied 

20.30-23.00 6.38/ 20.46 Wind gemiddeld 2 Bft 

Half bewolkt 

Geen neerslag 

21,0ºC 

12-09-2016 Das 

Cameraval weghalen 

Vleermuizen:  

Paarverblijf en zwermplaats, 

zomerverblijf, vliegroute, foera-

geergebied 

19.30-20.00 

 

20.00-22.15 

7.11/ 20.00 Wind gemiddeld 2 Bft 

Vrijwel onbewolkt 

Geen neerslag 

20,9ºC 

23-09-2016 Eikelmuis, grote bosmuis: 

 Plaatsen lifetraps. 

20.00-22.15 7.29/ 19.34 Wind gemiddeld 2 Bft 

Half bewolkt 

Geen neerslag 

13.6ºC 

24-09-2016 Eikelmuis, grote bosmuis 

Checken lifetraps 

20.00-21.00 7.29/ 19.33 Wind gemiddeld 2 Bft 

Zwaar bewolkt 

Geen neerslag 

15.2ºC 

25-09-2016 

 

 

 

25-09-2016/ 

26-09-2016 

Vleermuizen: 

 Paarverblijf en zwermplaats, 

zomerverblijf, vliegroute, foera-

geergebied 

Eikelmuis, grote bosmuis 

Volgen en opruimen lifetraps 

 

19.30-22.00 

 

 

 

19.30-03.30 

7.31/ 19.30 Wind gemiddeld 3 Bft 

Half bewolkt 

Geen neerslag tijdens 

waarnemingen 

16.3ºC 
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 Vervolg Tabel 1, bezoeken i.v.m. nader onderzoek be schermde flora en fauna 

 

25-01-2017 Vleermuizen 

Onderzoek winterverblijven 

Eikelmuis 

Onderzoek nesten 

13.30-14.30 

 

12.00-13.30 

08.32/ 17.14 Wind gemiddeld 2 Bft 

Zwaarbewolkt 

Geen neerslag 

-1.1ºC 
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4. RESULTATEN 
 
 
4.1 Vaatplanten en waardplanten 
 
Vaatplanten  
Bij onderzoek naar vaatplanten in het kader van de Wet natuurbescherming is het voor-
komen van beschermde vaatplanten onderzocht op het moment dat deze vaatplanten 
waarneembaar en te determineren zijn. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de Handlei-
ding inventarisatieprojecten 2016, van FLORON en de Heukels’ Flora, 23e editie.  
Het onderzoek naar vaatplanten is uitgevoerd op 31 mei, 15 juni en 22 augustus 2016. 
Onderzocht zijn de soorten die volgens de uitgevoerde quickscan en de NDFF 
(quickscanhulp) mogelijk   aanwezig zouden kunnen zijn.  
Op alle drie dagen is het terrein systematisch lopend verkend. Onderzocht zijn de fruit-
boomgaard aan de oostkant van het plangebied, het grasveld ten westen van het kasteel, 
de weide ten noordwesten van het kasteel, en het achterliggende gebied en de bomen en 
ondergrond onder de bomen aan de zuidwestkant van het plangebied.  
Omdat het onderzoek plaatsvond in de tijd dat de Flora- en faunawet nog gold, zijn zowel 
de destijds beschermde vaatplanten als de huidige onder de Wet natuurbescherming 
beschermde vaatplanten, meegenomen in het onderzoek. 
 
Er is in de bomen geen maretak aanwezig.  
De fruitboomgaard bevat met name veel stikstof minnende grassen en ruderale onkrui-
den, er zijn geen beschermde vaatplanten aangetroffen.  
Het grasveld ten westen van het kasteel bevat vooral veel hondsdraf tussen het gras.  
De weide ten noordwesten van het kasteel bevat eveneens veel hondsdraf, ruderale 
kruiden en grassen. Op dit grasveld, de weide en achterliggende wat hogere begroeiing 
zijn evenmin beschermde vaatplanten aangetroffen. 
Onder de bomen aan de zuidwestkant van het plangebied staan vooral brandnetels, en 
geen beschermde vaatplanten.  
Op geen van de drie inventarisatiemomenten zijn beschermde vaatplanten aangetroffen. 
Binnen het plangebied zijn geen beschermde vaatplanten aanwezig.  
 
Tabel 2 geeft de uit het bronnenonderzoek te verwachten soorten, hun habitat, bloeitijd, 
datum onderzoek en de aangetroffen exemplaren weer. 
. 
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Tabel 2. Mogelijk aan te treffen beschermde flora b innen het plangebied  

Soort Habitat Bloeitijd Geïnventariseerd 

op: 

Aangetroffen 

exemplaren 

Maretak  

Viscum album 

Halfparasiet, leeft op bomen Maart-mei 31-05-2016 

15-06-2016 

22-08-2016 

0 

Gulden sleutelbloem  

Primula veris 

Weilanden en bossen April-juni 31-05-2016 0 

Muurbloem 

Erysimum cheiri    

Rotsachtige plaatsen, kademuren, 

oude stads-muren, ruines,  

April-juni 31-05-2016 0 

Daslook 

Allium ursinum 

Eiken- en beukenbossen, voedsel-

rijke grond 

April-juni 31-05-2016 0 

Grote leeuwenklauw 
Aphanes arvensis 

Zonnige open plaatsen,bermen, 

akkers, braakliggende grond 

(kalkhoudend) 

Mei-augustus 31-05-2016 

15-06-2016 

0 

Veldsalie  

Salvia pratensis 

Kalkhoudende grond, riviergebie-

den 

Mei-juli 31-05-2016 

15-06-2016 

0 

Bokkenorchis 

Himantoglossum hircinum 

Duinen, tussen lage struiken, 

kalkrijke grond 

Mei-juni 31-05-2016 

15-06-2016 

0 

Soldaatje 

Orchis militaris 

Vochtige kalkrijke loofbossen en 

arme graslanden 

Mei-juni 31-05-2016 

15-06-2016 

0 

Bergnachtorchis 
Platanthera montana  

Bossen, struwelen, kalkgrasland, 

winterbed rivieren 

Juni-juli 15-06-2016 0 

Stofzaad 
Monotropa hypopitys 

Wortelparasiet, bossen, zeeduinen Mei-augustus 31-05-2016 

15-06-2016 

0 

Rapunzelklokje 

Campanula rapunculus 

Kalkhoudende grazige grond Mei-augustus 31-05-2016 

15-06-2016 

 

0 

Ruig klokje 

Campanula trachelium 

Kalkhoudende grond, vochtige 

lichte loofbossen  

Juli-augustus 22-08-2016 0 

Kalketrip 

Centaurea calcitrapa 

Kalkrijke dijken, klakrijke ruigten, 

braakliggende grond 

Juli-september 22-08-2016 0 

Wilde marjolein  

Origanum vulgare 

Droge, matig voedselrijke grond Juli-september 22-08-2016 0 

Tongvaren  

Asplenium scolopendrium 

Schaduwrijke, vochtige locaties n.v.t. 31-05-2016 

15-06-2016 

22-08-2016 

0 
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Waardplanten voor insecten 
Tijdens de diverse veldbezoeken in de lente en zomer van 2016 zijn geen individuen van 
beschermde vlinders, rupsen of eitjes aangetroffen. Bronnenonderzoek naar waardplan-
ten van in de omgeving voorkomende vlinders geeft het volgende beeld: 
 
Iepenpage: 
De iepenpage komt voor op diverse soorten iep, zoals gladde iep, ruwe iep en sommige 
cultivars in (vochtige) bossen, bosranden, parken en grotere tuinen. Binnen het plange-
bied staan geen iepen. Het voorkomen van de iepenpage is hiermee uitgesloten.  
 
Sleedoornpage: 
De sleedoornpage komt voor op Sleedoorn en enkele andere gecultiveerde Prunus-
soorten (o.a. pruim), sleedoornstruwelen, houtwallen en bosranden. Het plangebied biedt 
in geringe mate geschikt leefgebied voor de sleedoornpage. Er staan binnen het plange-
bied enkele prunussoorten (zoete kriek) maar geen sleedoorn of pruim. Deze krieken 
blijven staan. Er verdwijnt geen habitat voor de sleedoornpage.  
 
Veldparelmoervlinder: 
De veldparelmoervlinder komt voor in kruidenrijke, droge en schrale graslanden met een 
open, korte, vrij rommelige mozaïekstructuur. Hij heeft een sterke voorkeur voor smalle 
weegbree. Het plangebied leent zich in principe voor veldparelmoervlinder, hoewel de 
graslanden momenteel niet schraal zijn. Tijdens de veldbezoeken is geen gebiedje met 
smalle weegbree aangetroffen binnen het plangebied. In de toekomst is wel voorzien in 
schraal grasland, de condities voor de veldparelmoervlinder kunnen door de ingreep ver-
beteren.   
 
Bruin dikkopje: 
Het bruin dikkopje, Tegenwoordig is het voorkomen van het bruin dikkoopje beperkt tot 
droog en schraal kalkgrasland op zuidhellingen, met een lage, kruidenrijke vegetatie en 
hier en daar met een kale bodem. Het bruin dikkopje heeft de gewone rolklaver, soms 
bont kroonkruid of moerasrolklaver als waardplant. Met het verschralen van de graslan-
den zullen de condities voor het bruin dikkopje verbeteren, als deze waardplanten betere 
kansen krijgen. 
 
Grote vos: 
De grote vos komt vooral op iep voor, en daarnaast ook op zoete kers en sommige wil-
gensoorten. Zijn habitat is vochtige, open bossen, bosranden, boomgaarden en andere 
plekken met grote vrijstaande bomen. Iepen en wilg zijn binnen het plangebied niet aan-
wezig. Zoete kers is wel aanwezig, deze bomen blijven aanwezig. Voor zover mogelijk, 
wordt het leefgebied van de grote vos intact gelaten.  
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Vliegend hert: 
Het vliegend hert is in sterke mate afhankelijk van ondergronds dood eikenhout. Binnen 
het plangebied is geen dood eikenhout te vinden. Om die reden is het voorkomen van het 
vliegend hert uitgesloten. 
 
 
4.2 Uilen 
 
Steenuil 
De afwezigheid van de steenuil is onderzocht door inspectie van gebouwen (= zoeken 
naar aanwezigheid nestlocaties) en eventuele nestbomen. Deze inspectie heeft plaats-
gevonden op 16 juni 2016, op een geschikt tijdstip, nog voordat de jongen uitgevlogen 
zijn. 
Op het plangebied zijn geen knotbomen aanwezig. Er zijn wel hoogstamfruitbomen, maar 
deze zijn nog niet dermate oud dat ze geschikt zijn voor steenuil. Deze fruitbomen zijn op 
16 juni 2016 geïnspecteerd op nesten van steenuil. Er zijn geen nesten gevonden.  
Er zijn binnen het plangebied geen kleine schuurtjes aanwezig, er is slechts de grote 
monumentale schuur. Er zijn geen uilenkasten aanwezig binnen het plangebied. 
Zowel het kasteel zelf als de monumentale schuur zijn overdag visueel onderzocht op 
sporen, uitwerpselen, braakballen en eventuele nesten. Met een ladder zijn ook de hoge-
re delen van deze gebouwen onderzocht. Er zijn geen braakballen, uitwerpselen of nes-
ten van de steenuil aangetroffen. Binnen het plangebied is geen vaste rust- of verblijf-
plaats van de steenuil aanwezig.  
 
Ransuil 
Het onderzoek naar ransuil is uitgevoerd in combinatie met het vleermuisonderzoek in 
het voorjaar. Tijdens de vleermuisonderzoeken na zonsondergang is op 16 juni 2016 en 
16 juli 2016 actief geluisterd naar de roep van jonge ransuilen. Op geen enkel moment, 
op geen enkele plaats is het geluid gehoord van jonge ransuilen. Er zijn tijdens de diver-
se veldbezoeken eveneens geen braakballen gevonden van de ransuil. Het voorkomen 
van de ransuil is redelijkerwijze uitgesloten.  
 
Kerkuil 
De monumentale schuur is op 16 juni 2016 overdag visueel onderzocht op sporen, uit-
werpselen en braakballen. In de monumentale schuur werden op meerdere plaatsen 
uitwerpselen en veren van de kerkuil aangetroffen. Er bleek een exemplaar van de kerk-
uil aanwezig in de nok, in de oosthoek van de monumentale schuur. Hij vloog weg door 
een open raam aan de achterkant van de monumentale schuur. Er werd in de schuur 
geen nestmateriaal aangetroffen, het gaat hier om een roestplaats. Op 16 juni is wel 
nestmateriaal aangetroffen in de toren van het kasteel, aan de zuidkant van de toren 
achter het bovenste, gebroken raam. Het was op dat moment niet te zien of het om een 
bewoond of een verlaten nest ging, en van welke vogelsoort het nest was. 
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Op drie avonden, te weten op 16 juni, 13 juli en 22 augustus, is gepost in de buurt van de 
te restaureren monumentale schuur met zicht op de mogelijke uitvliegopening voor kerk-
uilen en zicht op de toren. Op 16 juni en 13 juli is de kerkuil niet waargenomen, waar-
schijnlijk omdat de monumentale schuur geschikte openingen heeft aan zowel de voor-
kant als aan de achterkant, wat de trefkans verkleint. Op 22 augustus is rond 22.15 ge-
bruik gemaakt van het afspelen van de territoriumroep van de kerkuil. Een eventueel 
aanwezige kerkuil kan soms reageren op deze roep van de indringer, indien er een nest 
in de buurt aanwezig is. Er werd door een kerkuil meteen gereageerd met een schreeuw-
geluid. Vervolgens kwam er zacht geluid van jonge kerkuilen vanuit de toren, daar waar 
eerder nestmateriaal aangetroffen was. Een paar seconden later kwam de kerkuil met 
een krijs aanvliegen en verdween in de toren. Van de jonge kerkuilen en de krijs van de 
aanvliegende kerkuil zijn geluidsopnames gemaakt, ter determinatie. Er is met zekerheid 
een bewoond nest van de kerkuil in de toren van het kasteel. 
 

 
 
Foto 15. Raam in de monumentale schuur, met 
krijtstrepen van de kerkuil. In de schuur is een 
roestplaats voor kerkuil 

 
 
Foto 16. Plaats waar het bewoonde, jaarrond 
beschermde nest van de kerkuil zich bevindt. 
(Rode pijl) 
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4.3 Das 
Vanuit de Flora en fauna quickscan was bekend dat vermoedelijk op het meest westelijke 
deel van het plangebied een dassenburcht aanwezig is. De dassenburcht is op 31 mei 
onderzocht. Er bleken uiteindelijk in en om het plangebied meer dan 20 redelijk goed 
verstopte pijpen te zijn, de meeste half verstopt onder takkenhopen en brandnetels, 
rondom een kernpijp op de rand van het plangebied. Het is blijkbaar een grote dassen-
burcht. Eind mei bleken er ook verse sporen aanwezig, in de vorm van verse vergraven 
openingen en krabsporen. Een aantal pijpen zijn ingemeten met gps. Tabel 3 geeft de 
coördinaten aan van een aantal van de belopen pijpen. Figuur 6 geeft de ingemeten pij-
pen aan, en geeft aan waar zich de gevonden dassenkraamburcht bevindt. 
 

 
 
Figuur 6. Locaties waar pijpen van de das zijn aang etroffen. De rode sterren geven de positie aan van in 
de loop van de zomer 2016 belopen pijpen. De pijpen  zitten met name in de helling van de oude, niet 
meer waterhoudende gracht, aan de westzijde van het  plangebied. De gele ster geeft de positie aan van 
de pijp die tussen 16 juni en 12 september gevolgd is met de cameraval. De blauwe ster staat voor een 
locatie waar in de nazomer graafsporen van een das en twee nieuwe pijpen zijn aangetroffen. Deze 
graafsporen en pijpen zijn in september 2016 ontdek t.  Deze nieuwe pijpen kunnen van zowel een das 
als een vos zijn, beide komen voor in het plangebie d. 
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1 50° 47’ 47.1” N 05° 42’ 17.1” E 
 

2 50° 47’ 46.8” N 05° 42’ 17.4” E 
 

3 50° 47’ 46.1” N 05° 42’ 18.0” E 
 

4 50° 47’ 45.5” N 05° 42’ 18.4” E 
 

5 50° 47’ 45.1” N 05° 42’ 18.5” E 
 

6 50° 47’ 44.7” N 05° 42’ 18.6” E 
 

7 50° 47’ 44.5” N  05° 42’ 18.8” E 
 

8 50° 47’ 48.9” N 05° 42’ 18.2” E 
 

Tabel 3 De coördinaten van een aantal van de belope n dassenpijpen. 

 
Op 16 juni is een cameraval geplaatst (Browning BTC-6HD) voor een vermoedelijk be-
woonde uitgang. Op 12 september is de cameraval weer verwijderd. Gedurende deze tijd 
zijn steeds foto-opnamen gemaakt van de dassenpijp. Hierop zijn door de gehele periode 
heen meerdere dassen te zien. Bijna elke nacht zijn er foto’s gemaakt van dassen. De 
foto’s laten duidelijk zien dat het hier gaat om een bewoonde dassenburcht, een kraam-
burcht. Er zijn daarnaast meerdere keren foto’s gemaakt van vossen en konijnen. Op een 
van de foto’s was een steen- of boommarter te zien. Foto’s 17-24 geven enkele resulta-
ten van de cameraval weer. 
 

Foto 17. Das bij ingang burcht, foto genomen op 
18 juni 2016. 
 

Foto 18. Das bij ingang burcht, genomen op 16 
augustus 2016. 
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Foto 19. Twee dassen bij ingang burcht. Foto 
genomen op 27 augustus 2016. 

Foto 20. Twee jonge dassen bij de ingang van de 
burcht. Aan de vorm van de snuit is duidelijk te 
zien dat het om jonge exemplaren gaat. Foto ge-
nomen op 30 augustus 2016. 
 

Foto 21, Twee dassen benaderen de ingang van 
de burcht. Foto genomen op 3 september 2016. 
 

Foto 22, Twee dassen betreden de ingang van de 
burcht. Foto genomen op 3 september 2016. 

Foto 23. Jong vosje bij de ingang van de dasse n-
burcht. Foto genomen op 19 juni 2016. 

Foto 24. Steen - of boommarter bij de ingang van 
de dassenburcht. Foto genomen op 1 augustus 
2016. 

 
Op 25 januari is een hernieuwde inspectie van het terrein geweest, mede vanwege het 
onderzoek naar nesten van eikelmuis. Er blijkt een dassen-onderdoorgang te zijn, naar 
de kasteellaan, richting de weiden en fruitbomen aan de zuidkant van de kasteellaan. 
Ook is er aan de kasteellaan een onderdoorgang onder de weg door, vermoedelijke een 
niet meer functionerende corridor voor dassen Er zijn meerdere wissels aanwezig op het 
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terrein. Foto’s 25 t/m 30 geven een impressie van de dassenactiviteit. Fig. 7 geeft de 
plaats weer van de doorgangen en wissels.  
 
De fruitbomen op het westelijk deel van het plangebied fungeren als foerageergebied (zie 
fig. 7). Er is echter aan de zuidkant een aanzienlijk groter foerageergebied voor de das 
beschikbaar, met graslanden en fruitbomen. Daarnaast is in de nieuwe inrichting even-
eens voorzien in fruitbomen. Er verdwijnt geen essentieel foerageergebied voor de das.  
 

Foto 25. Hek rondom het plangebied met onder 
het hek door een opening voor dassen (zie rode 
pijl) 

Foto 26. Buis onder de Kasteellaan door, vermoe-
delijk gebruikt door dassen om naar de akkers ten 
zuiden van het plangebied te gaan. 

 
Foto 27. Enkele dassenpijpen in het talud van de 
voormalige gracht. 

 
Foto 28. Dassenpijpen in het talud van de voorma-
lige gracht. 

Foto 29. Wild (dassen) wissel bij de muur van de 
voormalige gracht langs 
 

Foto 30. Wild (dassen) wissel over het grasland 
ten noordwesten van de gebouwen.  
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Fig. 7. Gebruik van het plangebied en directe omgev ing door dassen. De rode cirkel is de locatie van d e 

dassen kraamburcht. De rode pijl is de plaats waar de dassen onder de omheining van het plangebied 

door kunnen. De gele lijnen zijn enkele wissels. De  gele cirkels zijn fruitboomgaarden en graslanden d ie 

hoogstwaarschijnlijk dienstdoen als foerageergebied .  

 
 
4.4 Eikelmuis en grote bosmuis 
 
Op 23 september zijn 20 Heslingavallen geplaatst, doch nog niet op scherp gezet. Dit om 
de eventuele aanwezige eikelmuizen te laten wennen aan aanwezigheid van de vallen. In 
de vallen is hooi gedaan, wat hazelnootpasta gemengd met havermout, en stukjes appel. 
Op 24 september ’s avonds zijn alle vallen gecontroleerd, en er zijn 6 vallen ververst, 
daar waar vraatsporen gevonden waren of de vallen belopen waren. Het ging om vallen 
nrs.. 12, 13 14 16, 18 en 20. Er is in de vallen met name stukjes appel geplaatst, om 
eventuele vraatsporen te kunnen determineren.  
Op 25 september voor zonsondergang zijn de vallen ververst en op scherp gezet. Ver-
volgens zijn gedurende 8 uur elke twee uur alle vallen gecontroleerd, dus in totaal 4 con-
troles. Tijdens de tweede ronde zijn twee bosmuizen aangetroffen, in de vallen nr. 12 en 
16. In de val nr. 20 werd een veldmuis aangetroffen. Deze muizen zijn allen gemerkt door 
een klein stukje haar vlak boven de staart af te knippen en vervolgens zijn ze vrijgelaten. 
Tijdens de derde ronde is in val 4 een bosmuis aangetroffen en in val 13 een veldmuis. 
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Die zijn eveneens gemerkt en vrijgelaten. Tijdens de laatste ronde zijn in val nr. 8, 15 en 
20 nog eens drie bosmuizen aangetroffen. Het ging bij de derde en vierde ronde om 
nieuwe exemplaren, en niet om de gemerkte.  
In totaal zijn er zes bosmuizen en twee veldmuizen gevangen en gedetermineerd. Er zijn 
geen eikelmuizen of grote bosmuizen aangetroffen in de vallen.  
 
Op 25 januari 2017 is een inspectie gedaan in de bomen en lagere houtige beplanting 
om te zoeken naar nesten van eikelmuizen. Er zijn op geen enkele plaats nesten of 
andere sporen aangetroffen van eikelmuis. 
 
 

 
 
Fig. 8. Resultaten van het muizenonderzoek. De rode  cijfers geven weer waar gewone bosmuizen zijn 
gevangen, de blauwe cijfers geven de gevangen veldm uizen weer.   
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4.5 Vleermuizen per soort 
 
Op alle momenten van de inventarisaties, zowel ’s morgens als ’s avonds zijn vleermui-
zen waargenomen in en rond het plangebied, in beide deelgebieden. Er werden in totaal 
vijf soorten vleermuizen vastgesteld: de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), 
de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), rosse vleermuis (Nyctalus noctula), ge-
wone grootoor vleermuis (Plecotus auritus), en vale vleermuis (Myotis myotis). 
 
Op 12 juni 2016 zijn de gebouwen, zowel de monumentale schuur als het kasteel, inclu-
sief de kelders en de zolders, geïnspecteerd op sporen van vleermuizen, met name op 
de aanwezigheid van sporen van de gewone en grijze grootoorvleermuis. Er zijn geen 
sporen van vleermuizen, zoals uitwerpselen of afgebeten vlindervleugels aangetroffen.  
Op 25 januari 2017 zijn de kelders nogmaals geïnspecteerd op mogelijke winterverblij-
ven. Er zijn ook tijdens deze inspectie in geen van de gebouwen exemplaren of sporen 
van vleermuizen aangetroffen.  
 
De overige plaatsen waar vleermuizen te verwachten waren, zijn in avonduren en och-
tenduren onderzocht. Gezien de aard van de bebouwing en de grootte van het plange-
bied is het onderzoek opgedeeld in twee gebieden, deelgebied 1 en 2, zodanig dat er 
steeds uitzicht was op mogelijke verblijfplaatsen, maar ook op het mogelijk aanwezige 
foerageergebied en vliegroutes (zie figuur 9). Deelgebied 1 bestaat uit de oostzijde van 
het kasteel, de monumentale schuur, de oprit en fruitboomgaard aan de oostzijde van het 
plangebied. Deelgebied 2 bestaat uit de westzijde van het kasteel, de tuin, de weide in 
het noordwesten van het plangebied, de bomen in en om de droogstaande gracht en de 
vijver. Binnen de deelgebieden is op verschillende locaties waargenomen, zodat er een 
totaaloverzicht kon worden verkregen. Figuur 9 geeft naast de deelgebieden ook de ver-
schikkende waarnemingslocaties weer.  
Onderstaand worden de onderzoeksresultaten per veldbezoek weergegeven.  
 
Kraamplaatsen, foerageergebieden, vliegroutes, zome rverblijven Deelgebied 1: 
Het avondbezoek op 14 juni (fig. 9. Deelgebied 1, locaties 1 t/m 4)  
• Locatie 1: Aan de noordoostkant van het kasteel was erg veel vleermuisactiviteit. Er 

is een uitvlieger waargenomen (gewone dwergvleermuis) om 22.02 uur. Deze kwam 
vanaf een kleine opening in de oude Romaanse muur, vlak onder het dak vandaan. 
Verder waren er de hele avond veel passerende gewone dwergvleermuizen (±12) en 
ruige dwergvleermuizen (±8). Rond 22.30 uur passeerde een rosse vleermuis. Er 
bleven rondom het sparrenbosje ten noordoosten van het kasteel de hele avond zes 
gewone dwergvleermuizen foerageren.  

• Locatie 2: Aan de achterzijde van de monumentale schuur was het rustiger. Hier 
werd rond 22.50 tweemaal een foeragerende/passerende ruige dwergvleermuis 
waargenomen.  

• Locatie 3: Rondom de bomen langs de oprit werden vanaf 22.15 uur zeer regelmatig 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen aangetroffen. In 

1 
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totaal werden hier drie gewone dwergvleermuizen en vier ruige dwergvleermuizen 
gespot. Vermoedelijk waren het passerende vleermuizen die ook langs locatie 1 ge-
vlogen waren. 

• Locatie 4: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd ook de hele avond gefoerageerd door twee gewone dwerg-
vleermuizen en een ruige dwergvleermuis. 

 
Het ochtendbezoek op 15 juni (fig. 9. Deelgebied 1, locaties 1 t/m 4)  
• Locatie 1: In de ochtend was het aanzienlijk rustiger. Er waren twee passerende ge-

wone dwergvleermuizen en twee ruige dwergvleermuizen rond 5.15 langs de bosjes 
ten oosten van het kasteel.  

• Locatie 2: Aan de achterzijde van de monumentale schuur was in de ochtend van 15 
juni geen vleermuisactiviteit.  

• Locatie 3: Rondom de bomen langs de oprit werden twee passerende gewone 
dwergvleermuizen waargenomen rond 5.15 uur.  

• Locatie 4: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordkant was in 
de ochtend geen vleermuisactiviteit.  

 
Het avondbezoek op 16 juli (fig. 9. Deelgebied 1, locaties 1 t/m 4)  
• Locatie 1: Aan de noordoostkant van het kasteel was wederom veel vleermuisactivi-

teit. De uitvlieger is wederom waargenomen (gewone dwergvleermuis) om 22.00 uur. 
Deze kwam vanaf dezelfde kleine opening in de oude Romaanse muur, vlak onder 
het dak vandaan. Verder waren er ook deze hele avond veel passerende gewone 
dwergvleermuizen (±8) en ruige dwergvleermuizen (±6). Rond 22.15 uur passeerden 
twee rosse vleermuizen. Om 22.20 passeerde een vale vleermuis. Er bleven ook de-
ze avond rondom het sparrenbosje ten noordoosten van het kasteel de hele avond 
minimaal zes gewone dwergvleermuizen en vier ruige dwergvleermuizen foerageren.  

• Locatie 2: Aan de achterzijde van de monumentale schuur was het rustig. Hier werd 
rond 22.30 eenmalig een passerende ruige dwergvleermuis waargenomen.  

• Locatie 3: Rondom de bomen langs de oprit werden vanaf 22.15 uur zeer regelmatig 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen aangetroffen. In 
totaal werden hier drie gewone dwergvleermuizen en drie ruige dwergvleermuizen 
gespot. Vermoedelijk waren het ook nu weer passerende vleermuizen die ook langs 
locatie 1 gevlogen waren. 

• Locatie 4: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd de hele avond gefoerageerd door twee gewone dwerg-
vleermuizen en twee ruige dwergvleermuizen. 

 
Paarplaatsen, foerageergebieden, vliegroutes, zomer verblijven Deelgebied 1: 
Het avondbezoek op 22 augustus (fig. 9. Deelgebied 1, locaties 1 t/m 4)  
• Locatie 1: Aan de noordoostkant van het kasteel was in de nazomer relatief weinig 

vleermuisactiviteit, in vergelijking met het voorjaar. De uitvlieger is deze avond niet 
waargenomen (gewone dwergvleermuis). Rond 21.00 uur passeerden vier gewone 
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dwergvleermuizen en even later nog twee ruige dwergvleermuizen. Rond 21.30 uur 
passeerde een rosse vleermuis. Er bleven rondom het sparrenbosje ten noordoosten 
van het kasteel vanaf 21.00 uur drie gewone dwergvleermuizen foerageren.  

• Locatie 2: Aan de achterzijde van de monumentale schuur was geen vleermuisactivi-
teit.  

• Locatie 3: Rondom de bomen langs de oprit werden vanaf 21.30 uur twee foerage-
rende gewone dwergvleermuizen en een ruige dwergvleermuis aangetroffen.  

• Locatie 4: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd vanaf 21.15 tot 22.00 gefoerageerd door twee ruige dwerg-
vleermuizen. 

 
Het avondbezoek op 12 september (fig. 9. Deelgebied 1, locaties 1 t/m 4)  
• Locatie 1: Op deze avond is de uitvlieger weer waargenomen.  Hij kwam weer vanaf 

een kleine opening in de oude Romaanse muur, vlak onder het dak vandaan. Verder 
werd er, vanaf 20.15 uur, weer rondom het sparrenbosje ten noordoosten van het 
kasteel gefoerageerd door vier gewone dwergvleermuizen.  

• Locatie 2: Aan de achterzijde van de monumentale schuur was wederom zeer weinig 
vleermuisactiviteit. Er is een passerende gewone dwergvleermuis waargenomen om 
21.15 uur.  

• Locatie 3: Rondom de bomen langs de oprit werden tussen 20.15 en 21.15 uur twee 
foeragerende gewone dwergvleermuizen en een ruige dwergvleermuis aangetroffen.  

• Locatie 4: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd tussen 20.30 en 22.00 uur gefoerageerd door drie ruige 
dwergvleermuizen. 
 

Kraamplaatsen, foerageergebieden, vliegroutes, zome rverblijven Deelgebied 2: 
Het avondbezoek op 16 juni (fig. 9. Deelgebied 2, locaties 5 t/m 8)  
• Locatie 5: Aan de noordwest van het kasteel en de westzijde van de monumentale 

schuur was relatief weinig vleermuisactiviteit. Er werden slechts twee ruige dwerg-
vleermuizen foeragerend waargenomen tussen 22.30 en 23.30 uur.   

• Locatie 6: Langs de bomenrij, langs het gazon werden tussen 22.00 en 23.30 steeds 
drie foeragerende gewone dwergvleermuizen waargenomen en een ruige dwerg-
vleermuis 

• Locatie 7: In de droge gracht waren veel foeragerende vleermuizen, zeker zes gewo-
ne dwergvleermuizen en ook minstens acht ruige dwergvleermuizen. Deze waren er 
vanaf het begin (22.00 uur) tot aan het einde van de waarneming (24.00 uur) 

• Locatie 8: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd ook de hele avond gefoerageerd door twee gewone dwerg-
vleermuizen en een ruige dwergvleermuis. 

 
Het ochtendbezoek op 17 juni (fig. 9. Deelgebied 2, locaties 5 t/m 8)  
• Locatie 5: In de ochtend was op locatie 5 geen vleermuisactiviteit.   
• Locatie 6: Ook hier was in de ochtend van 17 juni geen vleermuisactiviteit.  
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• Locatie 7: In de droge gracht werd in de ochtend door twee ruige dwergvleermuizen 
gefoerageerd tot 5.15 uur.  

• Locatie 8: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied was in de ochtend eveneens geen vleermuisactiviteit 

 
Het avondbezoek op 13 juli (fig. 9. Deelgebied 2, locaties 5 t/m 8)  
• Locatie 5: Aan de noordwest van het kasteel en de westzijde van de monumentale 

schuur was ook op deze avond relatief weinig vleermuisactiviteit. Er werden slechts 
twee ruige dwergvleermuizen foeragerend waargenomen tussen 22.00 en 23.30 uur.   

• Locatie 6: Langs de bomenrij, langs het gazon werd tussen 22.00 en 23.30 uur een-
maal een foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen en een ruige dwerg-
vleermuis Eenmalig werd hier langs de bomen aan de rand van de droge gracht een 
gewone grootoorvleermuis gehoord, om 21.30 uur. 

• Locatie 7: In de droge gracht waren ook op deze avond vanaf het begin (22.00 uur) 
veel foeragerende vleermuizen, zeker acht gewone dwergvleermuizen en ook min-
stens vier ruige dwergvleermuizen. Ze bleven tot einde waarneming (24.00 uur).  

• Locatie 8: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd vanaf 22.30 uur tot einde waarneming gefoerageerd door 
twee gewone dwergvleermuizen en twee ruige dwergvleermuizen. 
 

Paarplaatsen, foerageergebieden, vliegroutes, zomer verblijven Deelgebied 2: 
Het avondbezoek op 23 augustus (fig. 9. Deelgebied 2, locaties 5 t/m 8)  
• Locatie 5: Aan de noordwest van het kasteel en de westkant van de monumentale 

schuur was ook op deze avond relatief weinig vleermuisactiviteit. Er werden slechts 
twee ruige dwergvleermuizen foeragerend waargenomen tussen 22.00 en 23.30 uur.   

• Locatie 6: Langs de bomenrij, langs het gazon werd tussen 22.00 en 23.30 uur een-
maal een foeragerende gewone dwergvleermuis waargenomen en een ruige dwerg-
vleermuis. Op de noordwesthoek van het kasteel werd een aantal malen een roe-
pend mannetje gewone dwergvleermuis gehoord.  

• Locatie 7: In de droge gracht waren wederom vanaf het begin (20.15 uur) veel foera-
gerende vleermuizen, zeker vier gewone dwergvleermuizen en ook minstens vier rui-
ge dwergvleermuizen. Ze bleven tot einde waarneming (23.00 uur). Ook in de droge 
gracht werden roepende mannetjes gehoord. Deze wisselden overigens wel van 
plek, het werd niet duidelijk of er een vaste verblijfplaats aanwezig is in de bomen al-
daar. 

• Locatie 8: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd vanaf 20.30 uur tot einde waarneming gefoerageerd door 
twee ruige dwergvleermuizen. 

 
Het avondbezoek op 25 september (fig. 9. Deelgebied 2, locaties 5 t/m 8)  
• Locatie 5: Aan de noordwest van het kasteel was in het geheel geen vleermuisactivi-

teit.   
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• Locatie 6: Op de noordoosthoek van het kasteel werd wederom het roepend man-
netje van de gewone dwergvleermuis gehoord, de hele avond op dezelfde plek. 
Langs de bomenrij, langs het gazon werd rond 21.00 uur eenmaal een foeragerende 
ruige dwergvleermuis waargenomen. 

• Locatie 7: In de droge gracht wederom vanaf het begin (20.15 uur) veel foeragerende 
vleermuizen, zeker vijf gewone dwergvleermuizen en ook minstens drie ruige dwerg-
vleermuizen. Ze bleven tot einde waarneming (22.00 uur) 

• Locatie 8: Langs de bosjes aan de rand van het plangebied aan de noordoostkant 
van het plangebied werd vanaf 20.30 uur tot einde waarneming gefoerageerd door 
twee ruige dwergvleermuizen. 

 

 
 
Fig. 9. Overzicht vleermuisonderzoek in de verschil lende deelgebieden en op de verschillende locaties.  
De groene pijlen geven vliegroutes weer. De dikte v an de pijl is een indicatie van de intensiteit. De gele 
cirkels geven de belangrijkste foerageergebieden we er. De rode pijl geeft de locatie van een zomerver-
blijf aan, de blauwe van een paarverblijf. 
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Tabel 2 Totaal nachtelijke waarnemingen in het veld  van passerende en foeragerende vleermuizen in en 

om het plangebied 

 
 

Deelgebied 1  

  14-06-

2016 

Avond 

15-06-

2016 

Ochtend  

16-07-

2016 

Avond 

22-08-

2016 

Avond 

12-09-

2016 

Avond 

 

Nederlandse naam Weten-

schappelijke 

naam 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend  

T
otaal  

w
aarnem

ingen 

Gewone dwerg-

vleermuis 

Pipistrellus  

pipistrellus 

11 12 0 4 11 8 5 4 6 1 62 

Ruige dwerg-

vleermuis 

Pipistrellus 

nathusii 

7 10 0 2 9 7 3 2 4 0 44 

Rosse vleermuis Nyctalus 

noctula 

0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 

Vale vleermuis Myotis 

myotis 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Gewone grootoor-

vleermuis 

Plecotus 

auritus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Deelgebied 2  

  16-06-

2016 

Avond 

17-06-

2016 

Ochtend  

13-07-

2016 

Avond 

23-08-

2016 

Avond 

25-09- 

2016 

Avond 

 

Nederlandse 

naam 

Weten-

schappelijke 

naam 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend 

F
oeragerend 

P
asserend 

T
otaal  

w
aarnem

ingen 

Gewone dwerg-

vleermuis 

Pipistrellus  

pipistrellus 

13 0 0 0 11 0 5 0 5 0 34 

Ruige dwerg-

vleermuis 

Pipistrellus 

nathusii 

10 0 2 0 9 0 9 0 6 0 36 

Rosse vleermuis Nyctalus 

noctula 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vale vleermuis Myotis 

myotis 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gewone groot-

oorvleermuis 

Plecotus 

auritus 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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Foto 31 Locatie zomerverblijfplaats, de rode pijl 
geeft de locatie aan 

 
Foto 32, detail locatie zomerverblijfplaats (rode 
pijl) 

 
Foto 33 Locatie paarverblijfplaats, de rode pijl 
geeft de locatie aan 

Foto 34, detail locatie paarverblijfplaats (rode pi jl) 

 
 
4.6 Vleermuizen per functie 
 
Kraamverblijven en zomerverblijven 
Er is in het voorjaar 2016 in beide deelgebieden geen zwermgedrag geconstateerd. Er is 
slechts een uitvlieger per avond waargenomen. Er zijn geen kraamverblijven geconsta-
teerd, niet in het kasteel en ook niet in de monumentale schuur. Er zijn eveneens geen 
bomen aangetroffen met kraamverblijven. Er is wel een zomerverblijf van een gewone 
dwergvleermuis aangetroffen in een muur van het kasteel. Foto 31 en 32 geven de loca-
tie weer van het gevonden zomerverblijf.  
 
Foerageergebieden en vliegroutes 
In beide deelgebieden zijn vliegroutes en foerageergebieden gevonden. De belangrijkste 
vliegroute loopt tussen het kasteel en de monumentale schuur door. Langs de bosranden 
zijn ook vliegroutes, deze worden echter minder intensief gebruikt. Langs de bosjes aan 
de noordkant van het kasteel is veel foerageeractiviteit. Ook de houtige beplanting in de 
voormalige gracht is een aantrekkelijke foerageerplek voor veel vleermuizen. Langs de 
bosranden wordt ook gefoerageerd, maar iets minder intensief. Figuur 9 geeft aan waar 
zich de belangrijkste foerageergebieden en vliegroutes bevinden.  
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Paarverblijven en winterverblijven 
In de monumentale schuur zijn ook in het najaar geen verblijfplaatsen geconstateerd. Er 
is wel een paarverblijf geconstateerd in de muur van het kasteel, in de noordoosthoek. 
Foto 33 en 34 tonen de locatie van de gevonden paarplaats. Er zijn wel roepende man-
netjes gehoord in de buurt van de voormalige slotgracht maar niet consequent op een en 
dezelfde plek. Er zijn daar geen aanwijsbare paarplaatsen gevonden. Er zijn geen winter-
verblijven gevonden.  
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5. EFFECTENBEOORDELING 
 
 
5.1 Vaatplanten en waardplanten 
 
Er zijn in het geheel geen beschermde vaatplanten aangetroffen, op geen van de inven-
tarisatiemomenten. De aanwezigheid van beschermde vaatplanten, en daarmee ook 
negatieve effecten op beschermde vaatplanten is hiermee uitgesloten.  
Er zijn eveneens geen sporen van beschermde vlinders aangetroffen, noch geschikte 
habitats voor beschermde vlinders. Het plangebied biedt eveneens geen geschikt habitat 
voor het vliegend hert. Negatieve effecten op beschermde vlinders, of op het vliegend 
hert worden op voorhand uitgesloten.  
 
 
5.2 Uilen 
 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van de steenuil of ransuil. 
Deze twee soorten uilen kunnen redelijkerwijze worden uitgesloten. 
Wel is er een bewoond nest aangetroffen van de kerkuil in de toren van het kasteel, en er 
is een roestplaats van de kerkuil in de monumentale schuur. Indien het open venster aan 
de zuidzijde van de toren gesloten wordt, verdwijnt er door de ingreep mogelijk een vaste 
rust- of verblijfplaats van de jaarrond beschermde Kerkuil. Indien echter de bovenste 
compartimenten van de toren met rust gelaten worden en de opening intact blijft, dan blijft 
de verblijfplaats van de kerkuil intact. De roestplaats blijft intact indien de opening in de 
monumentale schuur aanwezig blijft, en er achter deze opening voldoende ruimte aan-
wezig blijft voor de kerkuil. Door op deze manier te werken gaat er geen verblijfplaats 
verloren. Er is geen negatief effect op de kerkuil indien de werkzaamheden in de buurt 
van de verblijfplaats buiten de kwetsbare periode plaatsvinden. Hiervoor dient een ecolo-
gisch werkprotocol te worden opgesteld om de kaders vast te stellen voor behoud van de 
beide verblijfplaatsen, en de werkzaamheden af te stemmen op de aanwezigheid van de 
kerkuil.  
 
 
5.3 Das 
 
Aan de westrand van het plangebied is een bewoonde dassenburcht aangetroffen die in 
2016 diende als kraamburcht. Door de ingreep zou in principe deze dassenburcht moge-
lijk verstoord of vernietigd kunnen worden. Om overtreding van de Wet natuurbescher-
ming te voorkomen en om te voorkomen dat de dassenburcht verstoord of vernietigd 
wordt zal deze dassenburcht met rust gelaten worden, tijdens de werkzaamheden maar 
ook nadien, als de nieuwe functie van het kasteel een feit is. Er zal een zone van mini-
maal 20 meter rondom de meest dassenburcht komen waarbinnen het te allen tijde ver-
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boden is om die te betreden door onbevoegden, en daarnaast een no-go-zone van 50 
meter te respecteren tijdens de kwetsbare periode van de das. Hiermee is de rust van de 
dassenburcht gewaarborgd. De begroeiing zal zodanig aangeplant worden dat het voor 
de das nog aantrekkelijker wordt om via de zuidzijde, via de al deels aanwezige corridor 
(foto 26) onder de Kasteellaan door, naar de weilanden en fruitboomgaarden ten zuiden 
van het plangebied te komen. Deze corridor zal worden hersteld en weer functioneel 
worden gemaakt zodat hij weer gebruikt kan worden door dassen voor het bereiken van 
geschikt foerageergebied.  
 
 
5.4 Eikelmuis en grote bosmuis 
 
De gevonden resultaten wijzen niet op een mogelijke aanwezigheid, of op nestlocaties 
van eikelmuis en/of grote bosmuis binnen het plangebied. De aanwezigheid van vaste 
rust- of verblijfplaatsen van eikelmuis en/of grote bosmuis is redelijkerwijze uit te sluiten. 
 
 
5.5 Vleermuizen 
 
Er is sprake van een zomerverblijf en een paarverblijf in de oude Romaanse muren van 
het kasteel. De oude Romaanse muren blijven echter intact, inclusief de holtes die het 
bevat. In dat geval verdwijnen er geen verblijfplaatsen voor vleermuizen en is er geen 
overtreding van de Wet natuurbescherming. 
Wel is het belangrijk om trillingen te voorkomen in de kwetsbare periode van vleermui-
zen. Indien sloopwerk aan de zuidzijde van het kasteel uitgevoerd wordt tussen novem-
ber en april, kan verstoring van vleermuizen worden voorkomen.  
Indien de muren in de toekomst gerestaureerd moeten worden, zal erop moeten worden 
toegezien dat de openingen voor vleermuizen behouden blijven.  
Het plangebied wordt door vleermuizen gebruikt als foerageergebied en vliegroute, er zijn 
vijf soorten vleermuizen aangetroffen tijdens de verschillende inventarisatiemomenten. 
Het gaat hier echter niet om essentieel foerageergebied. Er is in de omgeving voldoende 
foerageergebied. Het kasteel staat in een zeer bosrijke en waterrijke omgeving, wat mid-
dels bosranden prima te bereiken is voor vleermuizen. Er is in de omgeving ruim vol-
doende foerageergebied aanwezig. 
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6. TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING 
 
 
6.1 Vaatplanten 
 
Er zijn geen beschermde vaatplanten aanwezig binnen het plangebied. Met de ingreep 
wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden in relatie tot beschermde vaatplanten. 
 
 
6.2 Uilen 
 
Er is een jaarrond beschermd nest en een roestplaats van de kerkuil aanwezig. Het kas-
teel en de monumentale schuur zal worden verbouwd. Echter de toren blijft volledig in-
tact, inclusief de verblijfplaats van de kerkuil. De plaats waar het nest zich bevindt is op 
een zeer ingesloten, hoge en voor mensen onzichtbare plek in de toren. Er kan geen licht 
op vallen, en ook geluiden vanaf het toekomstig terras, wat zich aan de andere zijde van 
het kasteel bevindt, zullen niet echt verstorend werken. Verstoring van het nest in de 
toekomst, door de aanwezigheid van hotelbezoekers, zal geen of minimale invloed heb-
ben op de nestmogelijkheden van de kerkuil. Door het verbouwen de monumentale 
schuur zal mogelijk een vaste rust- of verblijfplaats (een roestplaats) van de kerkuil kun-
nen verdwijnen. Om dit te voorkomen zullen maatregelen getroffen worden. De ronde 
opening van de schuur blijft intact en open, en hierachter zal een ruimte openblijven, 
groot genoeg om te dienen als roestplaats voor de kerkuil. In een ecologisch werkproto-
col zullen maten worden opgenomen om de grootte van de toekomstige roestplaats te 
bepalen, en om regelingen te treffen zodanig dat buiten de kwetsbare periode van de 
kerkuil gewerkt wordt. De roestplaats zelf blijft intact, hij wordt alleen kleiner, maar groot 
genoeg om te functioneren. Indien volgens het ecologisch werkprotocol gewerkt wordt, 
wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden. 
 
 
6.3 Das 
 
Aan de westrand van het plangebied is een bewoonde dassenburcht die in 2016 gediend 
heeft als kraamburcht. Het is bij de wet natuurbescherming verboden om een vaste rust- 
of verblijfplaats te verstoren of vernietigen. Om overtreding van de Wet natuurbescher-
ming te voorkomen zal deze dassenburcht dus met rust gelaten worden, tijdens de werk-
zaamheden maar ook nadien, als de nieuwe functie van het kasteel een feit is. Hiervoor 
zullen maatregelen worden getroffen die vastgelegd worden in een bindend ecologisch 
werkprotocol. Er zal o.a. een zone van minimaal 20 meter rondom de dassenburcht ko-
men waarbinnen het te allen tijde verboden is om die te betreden door onbevoegden, 
daarnaast een no-go-zone van 50 meter te respecteren tijdens de kwetsbare periode van 
de das en er zal beplanting zodanig worden aangelegd dat het voor de das aantrekkelij-
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ker wordt om via de zuidzijde van het plangebied onder de Kasteellaan door naar het al 
aanwezige foerageergebied te komen. Hiermee is de rust van de dassenburcht gewaar-
borgd. Op deze manier treedt er geen verstoring op van de dassenburcht en wordt de 
Wet natuurbescherming niet overtreden.   
 
 
6.4 Eikelmuis en grote bosmuis 
 
Er zijn geen vaste rust- of verblijfplaatsen of exemplaren van eikelmuizen en/of grote 
bosmuizen of andere vaste rust- of verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren (met 
uitzondering van de das) aangetroffen binnen het plangebied. Met de ingreep wordt de 
Wet natuurbescherming niet overtreden in relatie tot deze beschermde grondgebonden 
zoogdieren. 
 
 
6.5 Vleermuizen 
 
Er is een zomerverblijf en een paarplaats geconstateerd in de oude Romaanse muren 
van het kasteel. Deze muren zijn echter Rijksmonument en mogen niet aangetast wor-
den. Deze muren blijven dus intact. En indien de kieren in die muren intact blijven, ver-
dwijnt er geen vaste rust- of verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. In dat geval, 
en als bij trilling gevoelige werkzaamheden buiten de kwetsbare periode gewerkt wordt, 
wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden. Om verstoring te voorkomen dient 
buiten de kwetsbare periode gewerkt te worden. Dit zal worden opgenomen in het ecolo-
gisch werkprotocol. 
 
Indien echter de oude muren in de toekomst gerestaureerd gaan worden, en kieren en 
gaten verdwijnen, dan verdwijnen er mogelijk wel twee vaste rust- en verblijfplaatsen van 
vleermuizen. In dat geval dienen, tegen de tijd dat muurherstel aan de orde komt, mitige-
rende maatregelen getroffen te worden en zal een ontheffing moeten worden voorgesteld 
aan de Provincie Limburg. Maar vooralsnog, zolang de muren blijven zoals ze zijn, ver-
dwijnt er geen vaste rust- of verblijfplaats voor vleermuizen, en wordt de Wet natuurbe-
scherming niet overtreden. 
 
Er verdwijnt mogelijk foerageergebied voor vleermuizen als bomen worden gekapt en 
groen verdwijnt. Foerageergebied en vliegroutes zijn beschermd als het van essentieel 
belang is voor het in stand houden van een vaste verblijfplaats. Echter, er is in de directe 
omgeving van het plangebied ruim voldoende alternatief foerageergebied voorhanden. Er 
verdwijnt door de ingreep geen essentieel foerageergebied, en er verdwijnt ook geen 
vliegroute. Het eventueel verwijderen van groen rondom het kasteel en de monumentale 
schuur zal, mits de zorgplicht in acht wordt genomen, niet leiden tot een overtreding van 
de Wet natuurbescherming. 
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In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen 
voor aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan dient te 
worden om het doden van individuen te voorkomen. 
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
 
7.1 Conclusies 
 
Binnen het plangebied zijn geen beschermde vaatplanten aanwezig en/of habitats of 
waardplanten aangetroffen van beschermde vlinders en van het vliegend hert. Er ver-
dwijnen geen beschermde vaatplanten. Negatieve effecten voor beschermde, vaatplan-
ten, vlinders of het vliegend hert worden uitgesloten 
  
Er zijn geen verblijfplaatsen aanwezig van steenuil of ransuil. Negatieve effecten zijn 
uitgesloten. 
 
Er is een nestplaats en een roestplaats aanwezig van de kerkuil. De nestplaats blijft on-
aangetast, de roestplaats zal worden verkleind door de ingreep, maar blijft wel functio-
neel. Deze werkwijze zal worden beschreven in een bindend ecologisch werkprotocol. 
Door deze ingreep te doen buiten de kwetsbare periode en te werken volgens het ecolo-
gisch werkprotocol wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden.  
 
Er is een dassenburcht aan de rand van het plangebied. Deze dassenburcht blijft geheel 
intact. Door een zone te respecteren van minimaal 20 meter rondom de dassenburcht, 
waarbinnen het te allen tijde verboden is en blijft voor onbevoegden, daarnaast een no-
go-zone van 50 meter te respecteren binnen de kwetsbare periode van de das, en daar-
naast een geleidende struiklaag aan te brengen zodanig dat de das ongehinderd zijn 
foerageergebied kan bereiken, en deze maatregelen vast te leggen in een bindend eco-
logisch werkprotocol zal tijdens de ingreep, maar ook na de ingreep geen wezenlijke 
verstoring optreden voor de das en wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden.  
 
Er zijn geen verblijfplaatsen of exemplaren van eikelmuis en/of grote bosmuis aangetrof-
fen. Er gaat geen eventueel foerageergebied verloren voor in de omgeving aanwezige 
eikelmuis en/of grote bosmuis. Negatieve effecten zijn uitgesloten. 
 
Er is een zomerverblijf en een paarverblijf van de gewone dwergvleermuis aanwezig in 
de oude Romaanse muren van het kasteel. Deze muren blijven met de ingreep onge-
moeid. Indien trilling-gevoelige activiteiten buiten de kwetsbare periode van de gewone 
dwergvleermuis uitgevoerd worden, wordt de Wet natuurbescherming niet overtreden. Dit 
zal eveneens worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. 
 
Indien er in de toekomst wel muurherstel uitgevoerd gaat worden, en de gaten zullen 
worden gedicht, dan dienen te zijner tijd mitigerende maatregelen getroffen moeten wor-
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den voorgesteld aan de Provincie Limburg en een ontheffing moeten worden aange-
vraagd. 
 
Er is in de omgeving ruim voldoende goed bereikbaar foerageergebied voor vleermuizen, 
er verdwijnen geen essentiële foerageergebieden of vliegroutes. 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden volgens de aanwijzingen van de aangewezen in-
stanties FLORON, de Vlinderstichting, Vogelbescherming en SOVON, de Zoogdiervere-
niging, de Soortenstandaard Kerkuil Tyto alba versie 2.0, januari 2015, Soortenstandaard 
Steenuil Athene Noctua versie 2.0, december 2014, Soortenstandaard Das Meles meles 
versie 2.0, december 2014, en het vleermuisprotocol 2013 van de Gegevensautoriteit 
Natuur. 
Hiermee kan worden gesteld dat het plangebied afdoende is geïnventariseerd. 
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Buiten aan het Werk. Houd Tijdig rekening met beschermde planten en dieren! 
Brochure  
 
www.zoogdiervereniging.nl 
www.vleermuizenindestad.nl 
www.floron.nl 
www.sovon.nl 
www.vogelbescherming.nl 
www.vlinderstichting.nl 
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Herontwikkeling Kasteel Oost te Eijsden  
 
Inleiding 
 
Ten zuiden van de Pietersplas ligt het Rijksmonument Kasteel Oost met bijbehorende boerderijwoning 
Voor het kasteel en de omliggende percelen heeft de eigenaar, dhr. M. Maes, een herontwikkelings-
plan laten maken door SatijnPlus en BRO. De beoogde ontwikkeling is gericht op de realisatie van een 
hotellocatie van ca. 100 kamers, een restaurant met brasserie en de benodigde parkeervoorzieningen. 
Figuur 1 toont een schets van het inrichtingsvoorstel.  
 

 
Figuur 1 Inrichtingsvoorstel Kasteel Oost te Eijsden (BRO, 2017) 
 
De gewenste ontwikkelingen vinden plaats in het juridisch winterbed van de Maas en zijn hiermee 
vergunningsplichtig in het kader van de Waterwet. Door de rivierbeheerder (Rijkswaterstaat Zuid-
Nederland, RWS ZN) en dhr. Maes zijn afspraken gemaakt over de uitwerking van de eisen die RWS 
ZN stelt aan de herontwikkeling. Een hydraulische beoordeling van de effecten van de herontwikke-
ling is onderdeel van deze afspraken. De herontwikkeling mag geen negatieve effecten hebben op de 
maatgevende waterstanden. Voorliggende notitie bevat de hydraulische beoordeling van de effecten.  
 
De uitgangspunten van de hydraulische beoordeling zijn al in 2014 in overleg met RWS ZN vastg-
esteld (Agtersloot, 2014) en deze uitgangspunten zijn ook nu weer gehanteerd. Concreet betreft het 
hier een beoordeling met het (indertijd) vigerende vergunningenmodel beno13_5-v1 inclusief de 
actualisatie van het perceel, zie de volgende paragraaf.  
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Modellering actualisatie van het gebied 
 
Een belangrijk uitgangspunt is de referentiesituatie ten opzichte waarvan het effect van de rivierver-
ruimende maatregelen moet worden bepaald. De basis is de (toekomstig) vergunde situatie na 
uitvoering van het project Maaswerken inclusief sluitstukkaden. In overleg met RWS Zuid-Nederland 
is daarnaast een nul-meting van zowel de terreinhoogte (zie Figuur 3) als de aanwezige bebouwing en 
begroeiing uitgevoerd (zie Figuur 4). Deze nulmeting is verwerkt in het Waterwet-model en hiermee 
is de referentiesituatie vastgelegd.  
 
De modellering van de actualisatie is gebaseerd op een nulmeting die in maart 2014 door PS-Survey is 
uitgevoerd in opdracht van dhr. Maes. De gemeten bodemhoogtes worden getoond in Figuur 3 
evenals de aanwezige bebouwing en begroeiing. 
 

 
Figuur 2 Actualisatie van kasteel Oost, bodemhoogte, bebouwing en begroeiing (PS-Survey, 2014) 
 
De meetgegevens zijn omgezet naar een Baseline-maatregel en vervolgens verwerkt in het 
rekenmodel. Tenslotte zijn met het geactualiseerde model zowel een 1/250 als een 1/1250 simulatie 
uitgevoerd waarmee de hydraulische resultaten van de referentiesituatie beschikbaar zijn. Alle 
getoonde verschillen zijn ten opzichte van het geactualiseerde model bepaald.  
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat het volledige perceel buitendijks is gelegen. Desondanks is in de 1/250 
situatie enkel het meest westelijke deel van het perceel geïnundeerd. In de 1/1250 situatie staat een 
groter deel van het perceel onder water maar er is nauwelijks sprake van stroming. Enkel aan de 
westelijke rand van het perceel is sprake van snelheden van circa 0,3 m/s. Hydraulisch is er dus sprake 
van een stroomluwe situatie. Een positief effect is dat nieuwe bebouwing vrijwel geen effect zal 
hebben; anderzijds zal verruiming op dit perceel ook maar weinig waterstandverlaging geven. 
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Modellering herontwikkeling Kasteel Oost 
 
Een schets van de herontwikkeling van Kasteel Oost is opgenomen Figuur 1. Van deze schets is ook 
een Autocad-ontwerp beschikbaar en dit is de basis voor de rivierkundige modellering, zie Figuur 3. 
De herontwikkeling zorgt voor wijzigingen in de bodemhoogte (en overlaten) en het landgebruik.  
Deze wijzigingen zijn verwerkt in GIS en vervolgens opgenomen in de Baseline-maatregel 
ma_kasteel_b5 (zie Bijlage 1 voor de metainfo.doc van deze maatregel). 
 

 
Figuur 3 Autocad-ontwerp herontwikkeling Kasteel Oost (BRO, 2017) 

 
Figuur 4 Schetsontwerp natuur bij herontwikkeling Kasteel Oost (BRO, 2017) 
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Figuur 5 Herontwikkeling Kasteel Oost, bodemhoogte (m+NAP), Baseline ma_kasteel_b5 
 

 
Figuur 6 Herontwikkeling Kasteel Oost, bebouwing en begroeiing, Baseline ma_kasteel_b5 
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In Figuur 5 wordt de bodemhoogte van de nieuwe situatie getoond. De nieuwe slotgracht is goed 
zichtbaar als verlaging in het terrein. Vanwege de steile oevers betekent dit dat ook enkele overlaten 
in het model zijn opgenomen. De nieuwe situatie met betrekking tot de bebouwing (rode/grijze  
vlakken) en natuurontwikkeling (beige/groene vlakken) is zichtbaar in Figuur 6. Ook de nieuwe 
heggen zijn opgenomen in de rivierkundige modellering.  
 

 
Figuur 7 Herontwikkeling Kasteel Oost, bodemhoogteverschil (m), kas_b5 t.o.v. kas_a1 
 
 

 
Figuur 8 Herontwikkeling Kasteel Oost, ruwheidsverschil (Nikuradse m), kas_b5 t.o.v. kas_a1 
 

1 
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De verschillen in bodemhoogte (Figuur 7) en ruwheden (Figuur 8) zijn conform het ontwerp van de 
herontwikkeling. De slotgracht komt terug als een verlaging van het maaiveld, en de bebouwing, 
bomen en heggen zijn zichtbaar als verhoging in de ruwheid.  
 
Het gebruikte rekenmodel is het actuele Waterwet-model Maas20m_km002_040_5-v1 wat voldoende 
gedetailleerd is om de hier beschreven ingreep weer te geven. De simulaties zijn uitgevoerd conform 
de uitgangspunten van 2014 (Agtersloot, 2014). Het betreft hier een stationaire 1/250 situatie 
(constante afvoer van 3437 m3/s, niet overstroombare waterkeringen) en een stationaire 1/1250 situatie 
(constante afvoer van 3.930 m3/s, keringen zijn wel overstroombaar). De resultaten van het ontwerp 
kasteel_b5 worden vergeleken met de resultaten van de geactualiseerde situatie kasteel_a1. 
 
Rivierkundige effecten herontwikkeling Kasteel Oost 
 
Het effect in de as van de rivier wordt getoond in Figuur 9voor zowel de 1/250 als de 1/1250 situatie; 
het 2D-waterstandverschil van de 1/250 situatie wordt getoond in Figuur 10. In de as van de rivier is 
ter hoogte van Kasteel Oost (rkm 7 in de Maas) geen effect in de waterstanden zichtbaar.  
 

 
Figuur 9 Waterstandeffect herontwikkeling Kasteel Oost in de as van de rivier 
 
In het 2D-bovenaanzicht van de 1/250 resultaten is zichtbaar dat er enkel sprake is van waterstands-
verandering op het perceel van Kasteel Oost zelf. Deze verhoging komt niet in de nabijheid van de 
waterkering van Eijsden. In zuidelijke richting is sprake van een klein gebied met een marginale 
waterstandsverlaging.   
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Figuur 10 Waterstandeffect herontwikkeling Kasteel Oost in bovenaanzicht, 1/250 situatie 
 
Conclusies 
 
De voorgestelde herontwikkeling van Kasteel Oost heeft geen invloed op de maatgevende water-
standen, zie Figuur 9 en Figuur 10. Hiermee wordt voldaan aan de afspraken die zijn gemaakt met 
RWS ZN.  
 
 
Referenties 
 
Agtersloot, 2014: Hydraulische beoordeling uitbreiding kasteel Oost, project P00xx.1, 22 april 2014 

BRO, 2017: Advies Landschappelijke verantwoording Kasteel Oost te Eijsden, projectnummer 
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SAMENVATTING 
 
Op 25 juli 2016 en 24 april 2017 is door Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend booronderzoek 
uitgevoerd op een terrein aan de Kasteellaan 1 te Eijsden. Het doel van het booronderzoek is de in het 
bureauonderzoek opgestelde specifieke verwachting te toetsen. Aan de hand van deze gegevens kunnen 
vervolgens adviezen over de aanwezige archeologische resten, of vervolgtraject worden opgesteld. 
 
Volgens de Geologische kaart bevinden zich Maasafzettingen in de ondergrond en is er geen sprake van 
lössvorming. Deze rivierafzettingen bestaan uit klei, zand en grind met lokaal veen. Ze werden in de laatste 
periode van het Weichselien en tijdens het Holoceen (vanaf circa 11.755 jaar geleden) afgezet en worden 
gerekend tot het Laagpakket van Oost-Maarland. Dit laagpakket is onderdeel van de Formatie van Beegden. 
Het terras van Oost-Maarland vormt een van de jongste terrassen in het gebied. Op de Geologische kaart 
(Afzettingen van de Maas) zijn duidelijk de verschillende terrassen te herkennen. Zo ligt ten noordoosten het 
terras van Caberg en ten zuidoosten van het plangebied het terras van Gronsveld. 
Op de Geomorfologische kaart ligt het plangebied binnen een hooggelegen rivierdalbodem Het betreft de 
bodem van het Maasdal gedurende het Weichselien. Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN) zijn ten noordoosten en zuidoosten de al genoemde hogere terrassen van Gronsveld en 
Caberg te herkennen. Het plangebied ligt zelf relatief hoog ten opzichte van haar directe omgeving. Ten westen 
en noordwesten ligt dan ook het grindgat van Oost-Maarland met zones van lage storthopen met ijzerkuilen 
en/of grind-, zand- en kleigaten. Ten zuidwesten is een laaggelegen rivierdalbodem aanwezig. Volgens de 
Bodemkaart komen binnen het plangebied naar verwachting ooivaaggronden in zwak zandige en sterk siltige 
klei voor. 
 
Het plangebied bevindt zich binnen een relatief hooggelegen rivierdalbodem. De huidige Maasloop ligt op circa 
800 meter ten westen van het plangebied. Het is echter niet bekend hoe het landschap er in het  
(laat-)paleolithicum en het mesolithicum uit zag. Er zijn geen vondsten van jager-verzamelaars bekend in de 
omgeving van het plangebied. Op basis van deze gegevens geldt een onbekende verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het (laat-)paleolithicum en mesolithicum. Resten worden verwacht direct vanaf het 
maaiveld of onder de toplaag van het Laagpakket van Oost-Maarland en kunnen bestaan uit tijdelijke 
bewoningssporen, haardkuilen, artefacten van vuursteen. Resten zijn kwetsbaar en kunnen zijn verploegd. 
 
Gezien de relatief hoge landschappelijke ligging op het terras van Oost-Maarland en de nabijheid van de Maas, 
zal het plangebied in latere prehistorische perioden een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn geweest. Er zijn in 
de omgeving en binnen dezelfde landschappelijke ligging bewoningssporen bekend uit de ijzertijd en Romeinse 
tijd en ook uit het neolithicum. Ook in de onmiddellijke omgeving, aan de Kasteellaan, zijn resten uit de 
Romeinse periode bekend. Daarom geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor nederzettingsresten 
uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Resten worden vanaf het maaiveld verwacht 
vanaf de top van het Laagpakket van Oost-Maarland. 
 
Het plangebied ligt op het voormalige voorhof van het kasteel Oost. Het was de residentie van het geslacht Van 
Oost. In de 12e eeuw was al sprake van de ridder Van Oost. De oudst bekende bouwconstructie van dit kasteel, 
de huidige toren, stamt uit de 13e eeuw. Bekend is dat de toren is gebouwd op een motte. Dit geeft aan dat er 
mogelijk sprake was van voorgangers van het van oorsprong laatmiddeleeuwse kasteel. Omstreeks 1400 
fungeerde het kasteel als centrum van meerdere laathoven in het gebied. 
Het is niet bekend hoe lang al sprake was van een voorhof, maar het is waarschijnlijk dat ter plaatse sinds 
tenminste de 13e – 14e eeuw al gebouwen aanwezig waren. Op historisch kaartmateriaal blijkt dat op dit voorhof 
en binnen het plangebied meerdere bebouwing aanwezig was. Deze bestonden uit dienstgebouwen, een 
koetshuis en een kapel. Al deze gebouwen zijn in de loop van de 19e eeuw gesloopt. In de (laat) 19e eeuw werd 
de huidige kasteelboerderij gebouwd.  
Aangezien de nieuw te bouwen carréhoeve in het oostelijke deel van het plangebied gerealiseerd zal worden ter 
plaatse van de voormalige dienstgebouwen, geldt ter plaatse een concrete verwachting op het aantreffen van 
funderings- en bebouwingsresten van de voormalige dienstgebouwen en van de in 1880 gesloopte kapel. In de 
andere delen geldt een hoge verwachting op het aantreffen van bebouwingsresten vanaf de late middeleeuwen 
als onderdeel van het voorhof. In het zuidwestelijke deel bevinden zich mogelijk nog resten van de voormalige, 
gedempte kasteelgracht. Resten worden verwacht vanaf het maaiveld.  
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Bodemkundig gezien is sprake van een vegetatielaag en humeus bouwlanddek op een antropogeen pakket. 
Onder dit pakket werd de C-horizont aangetroffen. Doordat de bouwvoor soms nog maar 10 cm dik is en in 
verschillende boringen tot in de top van het antropogeen pakket geroerd bleek (gevlektheid in boring 1, 2, 4, 9, 
10, 17 en 18), worden geen intacte resten of vindplaatsen uit de vroege prehistorie verwacht. Voor resten uit de 
vroege prehistorie geldt namelijk dat deze kwetsbaar zijn, omdat ze verwacht worden in de top van de 
oorspronkelijke bodem en in de bouwvoor, en vindplaatsen daardoor veelal reeds verstoord zijn door 
bodembewerkingen. Die verwachting geldt ook voor dit plangebied. De onbekende verwachting uit het 
bureauonderzoek wordt op basis van het booronderzoek omgezet naar laag.  
De in het bureauonderzoek geformuleerde hoge verwachting voor intacte resten uit het laat-paleolithicum tot en 
met de nieuwe tijd blijft gehandhaafd. Het stuiten van de boringen, de aanwezigheid van het antropogeen pakket 
en het opgeboorde aardewerk, houtskool, leisteen, mergel- en baksteenpuin duiden vermoedelijk op de 
aanwezigheid van archeologische resten in de ondergrond. 
 
Archeologische sporen en vondsten worden in het antropogeen pakket en in de top van de C-horizont verwacht. 
De aanwezigheid van funderingen en/of muurwerk in de ondergrond wordt verwacht, maar doordat er op zeer 
variabele diepte werd gestuit op puin en/of grind (tussen 35 en 305 cm –mv), kan hierover geen nadere 
uitspraak worden gedaan. De enige concrete aanwijzingen zijn boring 3 in het oostelijk deel en boring 6 in het 
westelijk deel van het plangebied, daar werd gestuit op massief baksteen op respectievelijk 82 cm  en 135 cm–
mv.  
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de stuit van de boringen in de zones waar de voormalige gracht is 
gelegen en waar gebouwen van de voorhof hebben gestaan (zie bureauonderzoek)) ook zou kunnen 
samenhangen met sloopwerkzaamheden. Dit is echter niet als moderne verstoring op te vatten, maar als een 
historische gebeurtenis/verstoring. Daarbij is het tevens onduidelijk hoe grondig de gebouwen gesloopt zijn 
indertijd, restanten van de funderingen en/of muren zouden ook na sloop nog aanwezig kunnen zijn in de 
bodem. 
Eventuele archeologische waarden binnen het plangebied worden verwacht en deze worden bedreigd door de 
geplande ingreep. De top van het antropogeen pakket bevindt zich al direct onder de bouwvoor, dus tussen 10 
en 35 cm –mv. De precieze omvang in grootte en diepte van de geplande nieuwbouw is nog onbekend. De 
verwachting is echter dat deze werkzaamheden een bodemverstoring teweegbrengt die dieper reikt dan  0,8 m -
mv. Ook deze nieuwbouw is derhalve een bedreiging voor eventuele archeologische resten in de bodem. 
De verlaagde bloemenweide is gepland op de locatie van de voormalige gebouwen op de voorhof. Voor de 
aanleg hiervan zal een zone worden ontgraven die boring 7, 10, 11, 13, 14 en 15 omvat. De bodem wordt 
conform ontwerptekening 1,0 m –mv ontgraven en vormt daardoor tevens een bedreiging voor de eventuele 
archeologische resten in de bodem. 
 
Het bureau- en booronderzoek geven aanleiding te vermoeden dat zich archeologische resten in de ondergrond 
bevinden. Het westelijk deel van het plangebied bevindt zich ter hoogte van de oorspronkelijke gracht rond het 
kasteel. De bloemenweide is gepland ter hoogte van de bijgebouwen behorende tot het voorhof van het kasteel. 
Binnen het plangebied worden derhalve archeologische resten verwacht die met Kasteel Oost en diens rijke 
geschiedenis samenhangen. Om inzicht te verkrijgen in de aan- of afwezigheid van archeologische resten in de 
ondergrond en  de ouderdom en fasering van het antropogeen pakket, wordt geadviseerd om vervolgonderzoek 
uit te laten voeren in de vorm van een gravend onderzoek.  
 
Dit vervolgonderzoek kan de vorm hebben van een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-P) of een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden (AB). In bijlage 9 is een 
advieskaart opgenomen, waarin deze situatie inzichtelijk is gemaakt. 
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1. INLEIDING 
 
In opdracht van BRO heeft Aeres Milieu een archeologisch bureau- en verkennend veldonderzoek, d.m.v. 
boringen uitgevoerd op de locatie: 
 

Adres onderzoekslocatie  : Kasteellaan 1 te Eijsden 
Gemeente   : Eijsden-Margraten 

 Oppervlakte   : Circa 1,18 ha en aanvullend 320 m2 

 Huidig perceelgebruik  : Kasteelterrein, deels bebouwd (kasteel en boerderijwoning), tuin en  
  deels braakliggend  

 Toekomstig perceelgebruik : Herontwikkeling kasteel Oost: nieuwbouw  
 
 
Dit archeologisch onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA 4.0. Het verkennend onderzoek 
bestaat uit een bureauonderzoek naar de historie en bodemgesteldheid van de onderzoekslocatie. Aanvullend 
hierop is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd d.m.v. boringen. De werkzaamheden in het veld zijn 
uitgevoerd door een KNA prospector en senior KNA prospector, het project staat onder leiding van een KNA-
senior archeoloog. 
 
Aanleiding 
De aanleiding voor het laten uitvoeren van dit bodemonderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het 
terrein Kasteel Oost. De diepte van de toekomstige verstoringen is (nog) niet bekend, maar zal in verband met 
de aanleg van een fundering naar verwachting tot tenminste 0,8-1,0 meter beneden maaiveld reiken. Op 
onderstaande luchtfoto is de globale begrenzing van de onderzoekslocatie aangegeven (figuur 1).  
 
 

 
Figuur 1. De begrenzingen van de onderzoekslocatie, aangegeven met het rode (2016) en blauwe (aanvulling 2017) kader. 
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Op de leidende archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Eijsden-Margraten ligt het 
plangebied in een zone die staat aangegeven met de Categorie 3: monument van hoge archeologische waarde, 
niet beschermd volgens de Monumentenwet (bijlage 4, oranje zone).1 De gemeente heeft hiermee aangegeven 
dat een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
 
Doel 
Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is, het bepalen van een specifiek verwachtingsmodel voor de 
locatie. Dit verwachtingsmodel wordt op basis van historische kaarten en bekende landschappelijke en 
archeologische gegevens gevormd. 
Dit verwachtingsmodel zal vervolgens leiden tot een aanbeveling over het behoud in-situ of eventueel 
vervolgonderzoek. 
 
Het doel van het aansluitende verkennend booronderzoek is het toetsen van het in het bureauonderzoek 
opgestelde verwachtingsmodel.  
 
Specifiek voor de locatie aan de Kasteellaan 1 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
 

 Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  
 In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige 

archeologische resten? 
 Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging van 

deze resten door de voorgenomen bodemingrepen? 
 
Plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Kasteellaan direct ten noordwesten van de bebouwde kom van Oost-
Maarland. Het terrein is deels bebouwd (kasteel en huidige kasteelboerderij), in gebruik als tuin en gedeeltelijk 
braakliggend (figuur 2 en 3). 
In het oosten wordt het plangebied begrensd door de Catharinastraat, in het zuiden en westen door struiken en 
de huidige gracht, in het noorden door een omheind braakliggend terrein en het kasteelpad. 
 

 

 
Figuur 2: Zicht op het kasteel Oost, gezien naar het zuidwesten. 

 

                                
1 RAAP 2012, Archeologische beleidskaart, kaartbijlage 3a (RAAP notitie 4334).  
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Figuur 3: Zicht op het plangebied (aanvulling aan westzijde kasteel), gefotografeerd in noordoostelijke richting. 

 
Voorgeschiedenis 
Op 25 juli 2016 is een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd voor de onderzoekslocatie.2 Dit 
onderzoek omvatte perceel 1935 en 1847 (figuur 1, rode kader). Op perceel 1935 was nieuwbouw gepland van 
een carréhoeve, ongeveer op de plaats van de oorspronkelijke bijgebouwen van het kasteel. Ten noorden van 
de huidige boerderijwoning zal een nieuwe boerderijwoning worden gerealiseerd (perceel 1847). Het totale 
plangebied omvatte circa 1,18 ha. 
 
Dit inrichtingsplan is echter in 2017 ingrijpend gewijzigd. Het actuele inrichtingsplan is weergegeven in bijlage 
10. De geplande carréhoeve is komen te vervallen. Op die locatie is nu een verlaagde bloemenweide voorzien 
(bijlage 10, paars). Hierbij zal de grond circa 1,0 m -mv worden ontgraven, waarbij de wanden onder talud 
worden afgegraven. Ten westen van het bestaande kasteel zal nieuwbouw plaatsvinden (circa 320 m2) (figuur 1, 
blauwe kader). Het is momenteel nog onduidelijk wat deze nieuwbouw precies inhoud en wat de bijkomende 
bodemverstoring zal zijn. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de bodem tot minimaal 80 cm –mv zal worden 
verstoord. De geplande nieuwbouw van de boerderijwoning is gehandhaafd (bijlage 10, rode kader ten noorden 
van de huidige boerderijwoning). 
 
 
 

                                
2 Onderzoek in conceptvorm gerapporteerd aan opdrachtgever (AM16258). In het onderhavig rapport (AM17122) zijn beide 
onderzoeken samengevoegd. 



  

                                                Archeologisch onderzoek Kasteellaan 1 te Eijsden/ AM17122 

 

  
Pagina 9 van 32 

2. WERKWIJZE 
 

2.1 Inleiding 

 
Bij het uitvoeren van het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen geven 
inzicht in bekende, of te verwachten archeologische resten binnen het onderzoeksgebied. Daarnaast zijn deze 
bronnen van belang voor het opstellen van de landschapsgenese. 
 
Archeologische bronnen 
 Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) 
 Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) 
 Archeologische Monumentenkaart (AMK) 
 Archeologisch Informatiesysteem (ARCHIS II) 
 Archeologische beleidskaart van de gemeente Eijsden-Margraten 
 Specifieke lokale informatie 
 
Bodem- en geo(morfo)logische kaarten 

 Geologische kaart van Zuid-Limburg 
 Bodemkaart (Alterra, uit Archis2) 
 Geomorfologische kaart  
 Actuele Hoogtekaart van Nederland (AHN) 
 
Historische kaarten 

 Historisch minuutplan (1800-1832) 
 Historische topografische en militaire kaarten (1830 tot 1978) 
 Moderne topografische kaart (2005) 
 
De bovenstaande bronnen worden aangevuld door mogelijke informatie afkomstig van lokale archeologische 
verenigingen en werkgroepen. De overige aanvullende informatie is terug te vinden in de literatuurlijst. 
 

2.2 Verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen 

 
Om een regelmatige verdeling over het plangebied te kunnen garanderen is gebruik gemaakt van een grid met 
gelijkbenige driehoeken (voor zover het plangebied dit toelaat). Voor een verdeling van de boringen zie bijlage 2.  
 
De boorpunten worden gerelateerd aan de AHN. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een edelmanboor 
met een diameter van 3, 7 en 10 cm. Tevens zijn een stootpin, een puinboor (wokkel) en een riverside ingezet 
(zie hoofdstuk 5). 
 
De boringen worden idealiter tot minimaal 30 centimeter in de ‘schone’ (C-horizont) ondergrond doorgeboord. 
De boorkernen worden conform ASB (Archeologische Standaard Boorbeschrijving 5.2) beschreven.  
 
Voor de locatie aan de Kasteellaan is uitgegaan van minimaal 20 boringen, dit komt neer op circa 6 boringen per 
hectare.3 Tijdens het veldwerk wordt, voor zover mogelijk gekeken naar archeologische indicatoren aan het 
oppervlakte.  
 
 
 
 

                                
3 Om een duidelijk beeld te kunnen schetsen zijn uiteindelijk 25 boringen geplaatst. 
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3. BUREAUONDERZOEK 
 

3.1 Landschappelijke situatie – geologie en geomorfologie 

 
 
Het plangebied ligt in het Limburgse terrassenlandschap en maakt onderdeel uit van het lössgebied. Het 
landschap wordt gevormd door terrassen met een gevarieerde hoogteligging die een hoogte tot circa 320 meter 
+NAP kan reiken.4 Het terrassenlandschap is ontstaan door een combinatie van tektoniek en als gevolg van 
klimaatsveranderingen. Door de tektonische opheffing van het gebied sneed de Maas zich steeds dieper in. De 
invloed van klimaatveranderingen zijn belangrijk geweest voor de vorming van het landschap. Voornamelijk 
tijdens interglacialen was sprake van insnijding van de meanderende rivieren en tijdens glacialen was sprake 
van accumulatie. Door deze afwisselingen en door de tektonische opheffingen ontstonden de terrassen in het 
Maasdal. Hierbij bevonden de oudste terrassen zich op de hoogste niveaus.  
De rivieren sneden zich gedurende de tijd steeds dieper in, waarbij zich op een steeds lager niveau terrassen 
hebben gevormd. Deze Maasterrassen kunnen worden onderverdeeld in het Laag Terras, het Midden Terras en 
het Hoog Terras.5 De Maasafzettingen bestaan zijn onderdeel van de Formatie van Beegden en hebben een 
dikte van enkele meters tot tien meter dik pakket grof zand en grind. 
 
Gedurende het Weichselien (circa 115.000 – 11.755 jaar geleden) werd door de wind löss in de regio afgezet op 
de fluviatiele afzettingen van de Maas. De löss wordt gerekend tot het Laagpakket van Schimmert. Dit 
laagpakket is onderdeel van de Formatie van Boxtel.6 De dikte van het lösspakket wisselt sterk. Plaatselijk kan 
het een dikte hebben van meer dan 10 meter. Op de Geologische kaart (Oppervlaktekaart) bevinden zich aan 
beide zijden van de Maasafzettingen de pleistocene lössafzettingen (figuur 4, code TE). 
 
Binnen het plangebied is geen sprake van lössvorming. Volgens de Geologische kaart (Oppervlaktekaart) 
bevinden zich Maasafzettingen in de ondergrond (figuur 3, code Be). Deze rivierafzettingen bestaan uit klei, 
zand en grind met lokaal veen. Ze werden in de laatste periode van het Weichselien en tijdens het Holoceen 
(vanaf circa 11.755 jaar geleden) afgezet en worden gerekend tot het Laagpakket van Oost-Maarland (figuur 5, 
code Om2). Dit laagpakket is onderdeel van de Formatie van Beegden.  
Het terras van Oost-Maarland vormt een van de jongste terrassen in het gebied. Op de Geologische kaart 
(Afzettingen van de Maas) zijn duidelijk de verschillende terrassen te herkennen. Zo ligt ten noordoosten het 
terras van Caberg (figuur 5, code Ca) en ten zuidoosten van het plangebied het terras van Gronsveld (figuur 4, 
respectievelijk code Gr). 
 
Op de Geomorfologische kaart ligt het plangebied binnen een hooggelegen rivierdalbodem (bijlage 5, code 
3T5). Het betreft de bodem van het Maasdal gedurende het Weichselien. 
Op het kaartbeeld van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zijn ten noordoosten en zuidoosten de al 
genoemde hogere terrassen van Gronsveld en Caberg te herkennen (bijlage 7).7 Het plangebied ligt zelf relatief 
hoog ten opzichte van haar directe omgeving. Ten westen en noordwesten ligt dan ook het grindgat van Oost-
Maarland met zones van lage storthopen met ijzerkuilen en/of grind-, zand- en kleigaten (bijlage 5, code 4L22). 
Ten zuidwesten is een laaggelegen rivierdalbodem aanwezig.  
 
In het Holoceen (ongeveer de laatste 11.755 jaar) werd het klimaat warmer en vochtiger. Het landschap is door 
natuurlijke geologische processen weinig meer veranderd. De aanwezige löss werd door de toenemende 
vegetatie vastgelegd, waarbij ook sprake was van erosie op de hellingen. De bestaande waterlopen (beken) 
sneden zich verder in de eerder gevormde pleistocene dalen en hebben de löss en rivierafzettingen geërodeerd 
en verplaatst. Een voorbeeld van een pleistoceen dal is het droge dal ten noordoosten van Oost-Maarland dat 
aanwezig is op de Geologische kaart ((Oppervlaktekaart) figuur 4, code Sib). Ter plaatse bevinden zich 
beekafzettingen als onderdeel van het Laagpakket van Schimmert van de Formatie van Boxtel. Deze geul is niet 
meer watervoerend. 

                                
4 Berendsen 2005. 
5 Berendsen 2008, 133 en 138.  
6 www.dinoloket.nl. 
7 Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) geraadpleegd via www.arcgis.com. 
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Figuur 4: Het plangebied, aangegeven met het rode kader, op de Geologische kaart van Zuid-Limburg  

en omgeving, Oppervlaktekaart (Bron: Rijks Geologische Dienst 1988). 

 
 

 
Figuur 5: Het plangebied, aangegeven met het rode kader, op de Geologische kaart van Zuid-Limburg 

en omgeving, Afzettingen van de Maas (Bron: Rijks Geologische Dienst 1989). 
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3.2 Landschappelijke situatie – bodem 

 
Volgens de bodemkaart komen binnen het plangebied naar verwachting ooivaaggronden in zwak zandige en 
sterk siltige klei voor (bijlage 6, code KRd7).8  
 
Dit bodemtype wordt geassocieerd met oude rivierkleigronden. Bij ooivaaggronden heeft er nog weinig of geen 
bodemvorming plaatsgevonden. Ze hebben een dunne, humusarme bovengrond (A-horizont). Hieronder zijn de 
gronden tot een diepte van 60 à 70 cm beneden maaiveld gehomogeniseerd en bruin van kleur. De diepere 
lagen zijn meer grijsbruine van kleur. Hier komen roestvlekken en grijze vlekken voor. 
 

3.3 Bewoningsgeschiedenis – historisch overzicht 

 
De bestudeerde en beschikbare bronnen hebben het volgende beeld kunnen schetsen over de geschiedenis 
van Oost-Maarland.  
 
De regio werd tijdens de vroege middeleeuwen ontgonnen direct bij de beekdalen en waren vaak klein van 
omvang. De woonplaatsen bevonden zich in de dalen in de directe omgeving van de waterlopen of langs de 
randen van een dal ter plaatse van de iets hoger gelegen delen. Naar verloop van tijd werden ook de hogere 
delen in cultuur gebracht. Omstreeks het jaar 1000 waren grote delen van de dalen en de terrassen nog bebost. 
Op verschillende delen van de terrassen zijn de brede, strookvormige kavels van de grootschalige ontginningen 
nog in het huidige verkavelingspatroon te herkennen.9 De bossen in de streek zijn vanaf de late middeleeuwen 
in ontginning gebracht. De meeste bewoningskernen zullen omstreeks de 12e eeuw zijn ontstaan.10  
 
Oost en Maarland maakten deel uit van het gebied rondom het dorp Eijsden (ten zuiden van Oost-Maarland). 
Eijsden werd in 870 voor het eerst vermeld en is daarmee één van de weinige plaatsen in de regio waarvan een 
vroegmiddeleeuwse vermelding bekend is.  
Een groot deel van Zuid-Limburg is tijdens de vroege middeleeuwen georganiseerd geweest door middel van 
het hofstelsel. Grootgrondgebieden met in het centrum een hof waar de landheer woonde. In Eijsden en ook in 
Maarland is nog goed te zien wat voor invloed het hofstelsel op de dorpen heeft gehad. In beide dorpen geeft 
een open vierkant terrein aan waar het oorspronkelijke hof heeft gelegen. In Eijsden ligt de kerk en een deel van 
de bebouwing aan een terrein dat nog steeds de Vroenhof (Herenhoeve, domein) heet.11 
Gedurende de periode 11e – 13e eeuw werden steeds grotere delen van de gronden rondom Eijsden verder in 
cultuur gebracht. Het hofstelsel viel in de 12e eeuw uiteen en akkers werden door landbouwers zelfstandig 
geëxploiteerd.  
 
Oost-Maarland bestond oorspronkelijk uit twee afzonderlijke kernen. De kern van Maarland bevond zich ter 
plaatse van de Rijckholterweg en het oostelijke deel van de huidige Sint Jozefstraat. De kern van Oost lag ten 
westen van Maarland en lag ter plaatse van de Catharinastraat – Putstraat en de Dorpsstraat.  
Maarland wordt voor het eerst genoemd in de bronnen als Marlant in 1330. In de 17e eeuw is sprake van 
Meerlant. De plaatsnaam verwijst naar de ligging aan een maar ‘meer’, ‘plas’ of ‘waterloop’.12 
De kern Oost wordt al in 1163 en 1166 genoemd als de Oies. In de laat 12e eeuw is sprake van de Hoies. De 
herkomst van de naam is mogelijk een verbastering van August (Waals: awost) en verwijst daarmee mogelijk 
naar de beschermheilige van de kerk, Augusta. Een andere verklaring is een ontstaan uit het Germaanse agwjô, 
‘land aan een waterloop’.13 
 
Kasteel Oost 
Ten noordwesten van de kern van Oost lag het Kasteel Oost. Het plangebied maakt deel uit van het 
kasteelterrein. Kasteel Oost was in de 14e eeuw eigendom van de familie Van Oost.  

                                
8 Alterra 2009, kaartblad 62 West. 
9 Renes 1988, 91. 
10 Renes 1988, 66. 
11 Stoepker, Vanneste en Ostkamp 2014, 17. 
12 Van Berkel en Samplonius 2006, 282. 
13 Van Berkel en Samplonius 2006, 336. 
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Bekend is dat in de 12e eeuw sprake was van de ridders van Oost.14 In 1382 deed Dirk van Oost afstand van het 
kasteel en kwam het in handen van de familie Van Holset. Dit geslacht had in de regio meerdere laathoven in 
bezit gekregen. Deels lagen die in en rondom Oost.15 Deze werden bij elkaar ondergebracht in de laathof van 
Holset. Het kasteel Oost werd omstreeks 1400 hiervan het centrum.16 
Dat de laathof van Oost een aanzienlijke invloed had, blijkt ook uit de gegevens uit 1619 dat de kern van Breust 
(bij Eijsden) grotendeels onderdeel waren van de laatgoederen van het kasteel/hof van Oost.17 
 
In de loop der jaren is het kasteel eigendom geweest van vele verschillende families. Vanaf 1563 kwam de 
burcht door huwelijk in bezit van de familie Van Berghe (Trips) en werd het in verval geraakte gebouw grondig 
verbouwd. Ook in of rond 1674 vonden aanpassingen plaats aan het gebouw. In de 18e eeuw kwam het in bezit 
van Guillaume Bernard Antoine Maur, graaf de Geloes die burgemeester van Luik was. In 1930 stierf het 
geslacht De Geloes uit.  
Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de burcht zwaar te lijden onder de militaire bezetting. Nog tijdens de 
oorlog werd het gebouw betrokken door enkele Amsterdamse kunstenaars. De beeldhouwer Teun Roosenburg 
kocht in 1957 het gebouw van de grafelijke familie De Liedekerke, waarna het gebouw nogmaals grondig werd 
verbouwd. 
 
 
 

 
Figuur 6: Kasteel Oost zoals die rond 1840 is getekend door Ph. Van Gulpen. Het plangebied links aan de voet van het kasteel, ter hoogte 

van de gracht (Bron: Hupperetz, Olde Meierink en Rommes 2005, 502). 

                                
14 Stoepker, Vanneste en Ostkamp 2014, 18. 
15 Renes 1988, 76. 
16 Hupperetz, Olde Meierink en Rommes 2005, 501. 
17 Stoepker, Vanneste en Ostkamp 2014, 18. 
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Van het kasteel resteert nog een vermoedelijk 13e eeuwse woontoren, gebouwd op een motte. Het is het oudste 
bewaarde deel van het kasteel. De oorspronkelijke brede gracht die gevoed werd door het beekje de Bak, is 
geheel verdwenen en is onderdeel van het huidige park geworden.18 Het kasteel heeft door de 16e eeuwse L-
vormige aanbouw aan de westelijke en zuidelijke zijde een vierkante vorm (zie ook figuur  8 en 9). In 1848 
werden de 16e eeuwse schilddaken vervangen door een zadeldak. Door de diverse verbouwingen en de 
toevoeging van balkons kreeg het kasteel de vorm van een Zwitsers chalet. In 1958 en 196219 werd het 
bouwwerk flink verlaagd door afbraak van de zolderverdieping, grote delen van de tweede verdieping en delen 
van de eerste verdieping.20  
 
Ten oosten van het kasteel lag de voorburcht waar zich dienstgebouwen bevonden. In het begin van de 19e 
eeuw (figuur 8, minuutplan) bestond deze uit een bouwwerk bestaande uit drie zijden. Bij het kasteel stond ook 
een kapel. Deze is in 1880 gesloopt.21 
 
In de 19e eeuw werd direct ten noordoosten van het kasteel een (nieuwe) kasteelboerderij gebouwd 
(Kasteellaan 3). Deze staat bekend als een rijksmonument (monumentnummer 15520). Het kasteel zelf staat 
als rijksmonument geregistreerd onder monumentnummer 15519.22 
 
In 1971 werd de kasteelboerderij (oorspronkelijk het koetshuis) ten oosten van het kasteel verkocht. Zowel het 
kasteel als de kasteelboerderij en de omliggende weilanden zijn in particulier eigendom. 
 
 

3.4 Bewoningsgeschiedenis – archeologische waarden 

 
Op de IKAW heeft het plangebied een hoge kans op het aantreffen van archeologische resten. Op de leidende 
archeologische verwachtings- en beleidskaart van de gemeente Eijsden-Margraten ligt het plangebied in een 
zone die staat aangegeven met de Categorie 3: monument van hoge archeologische waarde, niet beschermd 
volgens de Monumentenwet (bijlage 4, oranje zone).23 
 
Momenteel vindt bij het RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) de overgang plaats van het archeologisch 
informatiesysteem Archis 2 naar Archis 3. Doordat de lancering van de volledige database binnen Archis3 
vooralsnog steeds is uitgesteld, is het helaas niet mogelijk gebleken om alle benodigde gegevens van 
nabijgelegen archeologische onderzoeken/onderzoeksmeldingen, archeologische monumenten (AMK) en 
waarnemingen te raadplegen.  
 
Wel was het mogelijk om de kaartbeelden van de AMK en de kaartlaag met onderzoeksmeldingen op te vragen 
binnen Archis2.24 Deze kaart is als bijlage 3 opgenomen in het rapport. Met behulp van andere rapporten 
konden gegevens van monumenten, waarnemingen en onderzoeksmeldingen in de omgeving van het 
plangebied geraadpleegd worden. 
 
Monumentnummer 16.408 
Bovengenoemd monument waarin het plangebied ligt betreft de historische dorpskern van Oost. Binnen de 
begrenzingen van deze dorpskern kunnen in de bodem resten van vroegmoderne en waarschijnlijk ook 
(laat)middeleeuwse bewoning aangetroffen worden. Ook kunnen sporen van oudere bewoning aanwezig zijn. 
Het kan zijn dat bewoning in de vroege middeleeuwen een dynamisch karakter heeft gehad en dat de plaats van 
bewoning niet samen hoeft te vallen met latere bewoning waarop de begrenzing is gebaseerd. 
 
 
 

                                
18 Hupperetz, Olde Meierink en Rommes 2005, 501. 
19 Heynens 2005, 88. 
20 Hupperetz, Olde Meierink en Rommes 2005, 502. 
21 Hupperetz, Olde Meierink en Rommes 2005, 502. 
22 www.monumentenregister.cultureelerfgoed.nl. 
23 RAAP 2012, Archeologische beleidskaart, kaartbijlage 3a (RAAP notitie 4334).  
24 www.archis.cultureelerfgoed.nl. 
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Monumentnummer 16.408 
Op circa 750 meter ten zuidoosten van het plangebied ligt de historische dorpskern van Maarland. Ook aan 
deze dorpskern word een hoge archeologische verwachting toegekend. Er heeft hier een vroegmiddeleeuws hof 
gestaan. Er kunnen hier resten van vroegmoderne en laatmiddeleeuwse bewoning aangetroffen worden. 
 
Waarnemingsnummer 39.031  
Aan de Kasteellaan, op circa 50 meter ten zuidwesten van het plangebied, is nabij ‘de Steenen toren’ 
(waarschijnlijk het kasteel Oost) een waarneming gedaan. Het betreft hier dakpannen en aardewerk uit de 
Romeinse periode. Er werd gespeculeerd over mogelijk Romeinse bebouwing op deze plaats. Mogelijk stond 
hier een hoeve. Dit is echter niet bewezen. 
 
Monumentnummer 15.363   
Op 850 m ten noorden van het plangebied, op dezelfde rivierdalbodem als waarop het plangebied ligt, bevindt 
zich een monument van archeologische waarde. Ter plaatse werden nederzettingsterreinen aangetroffen uit de 
ijzertijd en de Romeinse tijd. Mogelijk zijn ook bewoningssporen uit het neolithicum aanwezig. Mogelijk zijn de 
scherven van inheems-Romeinse aard en eigenlijk uit de ijzertijd dateren. Het is mogelijk dat de Romeinse 
bewoning een voortzetting is geweest van de bewoning in de ijzertijd. Tijdens de oppervlaktekartering zijn 
vuurstenen artefacten verzameld. Dit is een mogelijke aanwijzing voor bewoningssporen uit het neolithicum. 
 
Monumentnummer 8540; waarnemingsnummers 27.081 en 36.268  
Op circa 1 km ten zuidoosten van het plangebied ligt een monument van zeer hoge archeologische waarde. Het 
betreft een terrein met resten van een villa-complex uit de Romeinse tijd. Er zou ook sprake zijn (geweest) van 
een mogelijk laatmiddeleeuwse kapel met begravingen. De melding stamt uit de 19e eeuw, toen bij de aanleg 
van de spoorlijn Maastricht-Luik op een oude kerkplaats menselijke skeletresten werden gevonden, evenals 
Romeinse dakpannen en tegels (waarnemingsnummer 36.268). Waarnemingsnummer 27.081 betreft een 
opgegraven kapel met begravingen uit de nieuwe tijd. Mogelijk betreft het hetzelfde object als hierboven is 
beschreven.  
 
Onderzoeksmeldingen 34.514 en 34.515 
Aan de Pastoor Rosierstraat, op 275 meter ten oosten van het plangebied, werd in 2011 door Synthegra een 
bureau- en booronderzoek uitgevoerd. Het booronderzoek vond plaats binnen een deel van het terrein waarvoor 
het bureauonderzoek werd uitgevoerd. Er werd voor het plangebied geen vervolgonderzoek noodzakelijk geacht 
op grond van de bodemgesteldheid (dik pakket jonge rivierklei en diepgaande bodembewerking). Voor het 
overige deel van het plangebied waar geen booronderzoek plaatsvond,  gold op basis van het bureauonderzoek 
een onbekende verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en mesolithicum en een 
middelhoge verwachting voor nederzettingsresten uit het neolithicum tot en met de nieuwe tijd. Indien in dit deel 
van het plangebied (toekomstige) bodemverstoringen plaats zullen vinden, dient voor dit deel van het 
plangebied een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd te worden in de vorm van een karterend 
booronderzoek. 
 

3.5 Bewoningsgeschiedenis – historisch materiaal 

 
In het kader van het bureauonderzoek is historisch kaartmateriaal bestudeerd. Op de oudst bestudeerde kaart, 
de Tranchotkaart uit circa 1807 (figuur 7) zijn naast het kasteel Oost de dan nog grotendeels bestaande 
dienstgebouwen op het voorhof van het genoemde kasteel te zien. Deze bestaan uit U-vormige bouwwerken 
met een klein bijgebouw in het midden. Rondom het kasteel zelf is nog de kasteelgracht te zien. Deze ligt ook in 
het uiterste zuidwestelijke deel van het plangebied. Het plangebied is verder als boomgaard (kasteeltuin) in 
gebruik. Ten zuidoosten van het plangebied is de historische bebouwingskern van Oost te zien. 
 
Op het minuutplan uit het begin van de 19e eeuw (figuur 8)25 is op kadastraal niveau de situatie te zien. Op deze 
kaart wordt duidelijk dat het kasteel uit twee los van elkaar gelegen gebouwen bestaat.  

                                
25 www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl Gemeente Eijsden, sectie A, blad 3. 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. 



  

                                                Archeologisch onderzoek Kasteellaan 1 te Eijsden/ AM17122 

 

  
Pagina 16 van 32 

Het zuidwestelijke deel betreft de 16e eeuwse L-vormige aanbouw (zie paragraaf 3.3). De omgrachting is nog 
aanwezig en lijkt ook grotendeels binnen het plangebied te liggen. Binnen het plangebied wordt duidelijk dat het 
oostelijk gelegen bouwwerk binnen het voorhof is gesloopt tussen 1807 en 1811-1832. Nu is ook de in 1880 
gesloopte kapel te zien die direct aan de noordvleugel ligt. Onduidelijk is of deze kapel ook al in 1807 aanwezig 
was. De zone buiten deze bijgebouwen, in het noordelijke en oostelijke deel van het plangebied, zijn volgens de 
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OAT)26 behorende bij het minuutplan, als “boomkwekerij” in gebruik. 
 
Op de kaart uit 1837-1844 (figuur 9) wordt duidelijk dat ook delen van het noordelijk gelegen gebouw van het 
voorhof zijn gesloopt. Er staat ter plaatse nog één gebouw weergegeven. Het zal om de kapel gaan. Het overige 
deel van het plangebied zal als hof/erf (tussen de gebouwen van het voorhof) en verder als boomgaard of 
mogelijk als tuin in gebruik zijn.  
In 1925 is ook het zuidelijke gebouw van het voorhof gesloopt. Ook de kapel is inmiddels gesloopt (in 1880) en 
de kasteelgracht is inmiddels gedempt. Het enige gebouw op het voorhof betreft de huidige kasteelboerderij 
(Kasteellaan 3). Het plangebied zal verder als erf en tuin of boomgaard in gebruik zijn.  
Ook op de kaarten uit 1950 en 1992 is dezelfde situatie te zien. Binnen het plangebied, op de voorhof, staat de 
huidige kasteelboerderij aangegeven. Het overige deel van het plangebied is als tuin of boomgaard in gebruik. 
 
 

 
Figuur 7: Historische Tranchotkaart uit circa 1807, met in het rood het plangebied aangegeven (Bron: Landesvermessungsamt NRW, 

Kartenaufnahme der Rheinlande blad 83 Maastricht). 

                                
26 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. 
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Figuur 8: Minuutplan uit 1811-1832 (boven) en het minuutplan met de huidige topografische situatie (onder). Het plangebied is aangegeven 

in het rood (Bron: www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl). 
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Figuur 9: Historisch kaartmateriaal uit respectievelijk 1837-1844, 1925, 1950 en 1992, met in het rood het plangebied aangegeven (Bron:, 

grote Historische Provincie Atlas, Limburg 1837-1844, blad 103 en www.topotijdreis.nl). 
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4. VERWACHTINGSMODEL 
 
 
De jager-verzamelaars uit het midden- en laat-paleolithicum en het mesolithicum kozen als woon- en 
verblijfplaats vaak voor (de flanken van) hoge en drooggelegen terreinen in het landschap in de nabijheid van 
watervoorzieningen. In de Zuid-Limburgse leemstreek bevinden dergelijke bewoningslocaties zich voornamelijk 
op de randen van de plateaus en op de hellingen nabij de beekdalen. De aanwezigheid van water zorgt voor 
drinkgelegenheid en ter plaatse bestaat een grotere biodiversiteit die het jagen en verzamelen vergemakkelijkt. 
De jachtkampen van jager-verzamelaars worden gekenmerkt door een vuursteenspreiding aan het oppervlak. 
Deze zijn daarom erg kwetsbaar voor bodemverstoringen of erosie. 
Het plangebied bevindt zich binnen een relatief hooggelegen rivierdalbodem. De huidige Maasloop ligt op circa 
800 meter ten westen van het plangebied. Het is echter niet bekend hoe het landschap er in het  
(laat-)paleolithicum en het mesolithicum uit zag. Er zijn geen vondsten van jager-verzamelaars bekend in de 
omgeving van het plangebied. Op basis van deze gegevens geldt een onbekende verwachting voor 
vuursteenvindplaatsen uit het (laat-)paleolithicum en mesolithicum. Resten worden verwacht direct vanaf het 
maaiveld of onder de toplaag van het Laagpakket van Oost-Maarland en kunnen bestaan uit tijdelijke 
bewoningssporen, haardkuilen, artefacten van vuursteen. Resten zijn kwetsbaar en kunnen zijn verploegd. 
 
Vanaf het neolithicum ontstaan de eerste landbouwculturen die gekenmerkt worden door sedentaire 
nederzettingen. In de beginperiode stapt men geleidelijk over naar landbouw en veeteelt. De nederzettingen 
worden gekenmerkt door permanente woningen die soms diep in de grond gefundeerd waren. Voor de 
watervoorziening worden waterputten gegraven. Vanaf het neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen 
heeft men nog steeds een voorkeur voor hoger en droger gelegen gebieden.  
Gezien de relatief hoge landschappelijke ligging op het terras van Oost-Maarland en de nabijheid van de Maas, 
zal het plangebied in latere prehistorische perioden een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn geweest. Er zijn in 
de omgeving en binnen dezelfde landschappelijke ligging bewoningssporen bekend uit de ijzertijd en Romeinse 
tijd en ook uit het neolithicum. Ook in de onmiddellijke omgeving, aan de Kasteellaan, zijn resten uit de 
Romeinse periode bekend. Daarom geldt voor het plangebied een hoge verwachting voor nederzettingsresten 
uit de periode neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen. Resten worden vanaf het maaiveld verwacht 
vanaf de top van het Laagpakket van Oost-Maarland. 
 
Het plangebied ligt op het voormalige voorhof van het kasteel Oost. Het was de residentie van het geslacht Van 
Oost. In de 12e eeuw was al sprake van de ridder Van Oost. De oudst bekende bouwconstructie van dit kasteel, 
de huidige toren, stamt uit de 13e eeuw. Bekend is dat de toren is gebouwd op een motte. Dit geeft aan dat er 
mogelijk sprake was van voorgangers van het van oorsprong laatmiddeleeuwse kasteel. Omstreeks 1400 
fungeerde het kasteel als centrum van meerdere laathoven in het gebied. 
Het is niet bekend hoe lang al sprake was van een voorhof, maar het is waarschijnlijk dat ter plaatse sinds 
tenminste de 13e – 14e eeuw al gebouwen aanwezig waren. Op historisch kaartmateriaal blijkt dat op dit voorhof 
en binnen het plangebied meerdere bebouwing aanwezig was. Deze bestonden uit dienstgebouwen, een 
koetshuis en een kapel. Al deze gebouwen zijn in de loop van de 19e eeuw gesloopt. In de (laat) 19e eeuw werd 
de huidige kasteelboerderij gebouwd. Deze staat bekend als een rijksmonument (monumentnummer 15.520).  
Aangezien de verlaagde bloemenweide in het oostelijke deel van het plangebied gerealiseerd zal worden ter 
plaatse van de voormalige dienstgebouwen (zie bijlage 9), geldt ter plaatse een concrete verwachting op het 
aantreffen van funderings- en bebouwingsresten van de voormalige dienstgebouwen en van de in 1880 
gesloopte kapel. In de andere delen geldt een hoge verwachting op het aantreffen van bebouwingsresten vanaf 
de late middeleeuwen als onderdeel van het voorhof. In het westelijke deel bevinden zich mogelijk nog resten 
van de voormalige, gedempte kasteelgracht en/of bebouwingsresten behorende tot het kasteel. Resten worden 
verwacht vanaf het maaiveld.  
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Periode Verwachting Verwachte kenmerken vindplaats Diepeteligging sporen 
Laat-paleolithicum 
– mesoolithicum 

Onbekend Bewoningssporen, 
tijdelijke kampementen: 
vuursteen artefacten, 
haardkuilen 

Vanaf het maaiveld en/of in toplaag van het 
Laagpakket van Oost-Maarland 

Neolithicum – 
vroege 
middeleeuwen 

Hoog Nederzettingsresten, cultuurlaag, 
fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen 

Vanaf het maaiveld en/of in toplaag van het 
Laagpakket van Oost-Maarland  

Late 
middeleeuwen 
– nieuwe tijd 

Hoog Cultuurlaag, fragmenten aardewerk, 
natuursteen, gebruiksvoorwerpen, 
Sporen van agrarische activiteiten 
Specifiek: resten gerelateerd aan 
voormalige bebouwing voorhof 
(dienstgebouwen, kapel), resten 
voormalige kasteelgracht 

Vanaf het maaiveld 

Tabel 1: Archeologische verwachting per periode. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 



  

                                                Archeologisch onderzoek Kasteellaan 1 te Eijsden/ AM17122 

 

  
Pagina 21 van 32 

5. VELDWERKZAAMHEDEN  
 

5.1 Algemeen 

 
Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de opgestelde gespecificeerde archeologische verwachting 
voor het plangebied (hoofdstuk 4). Hiertoe zijn in het plangebied 26 verkennende boringen gezet (zie bijlagen 2 
en 8). De diepte van de boringen loopt uiteen van 15 tot 305 cm -mv. Het plangebied bestaat uit drie percelen 
(nummer 1847, 1935 en 2090) (zie figuur 1). 
Een gedeelte van het plangebied is momenteel bebouwd (kasteel, schuur/hoeve en stal), de rest van het terrein 
is in gebruik als tuin of ligt braak. Het terrein in het oostelijk deel van het plangebied loopt naar het oosten af,  in 
het noorden en westen ligt het terrein op circa 50,0 m +NAP, in het uiterste oosten op 49,25 m +NAP. In het 
westelijk deel van het plangebied is het terrein nagenoeg vlak (circa 49,20 m +NAP). De randen lopen af naar 
het westen en zuiden, richting huidige gracht.  
 
Bij de plaatsing van de boringen is voor zover mogelijk vastgehouden aan het geplande grid. Echter, diverse 
boringen zijn (soms tot driemaal toe) verplaatst. De oorzaak hiervan was de hoeveelheid puin in de ondergrond, 
alsmede de gesteldheid van het onderzoeksterrein. Ten eerste werd het terrein rond het kasteel en de hoeve 
(schuur) grotendeels ingenomen door voorraden bouwmateriaal op pallets (figuur 9a en 9b). Ten tweede bleken 
nog veel grind- en cementtegels in de bodem aanwezig, deze waren echter overwoekerd geraakt. Tenslotte was 
het braakgelegen terrein dichtbegroeid met manshoge brandnetels, distels, grassen en struiken (figuur 10). 
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een edelmanboor met een diameter van 3, 7 en 10 cm. Tevens zijn 
een stootpin, een puinboor (wokkel) en een riverside ingezet. Ondanks de inzet van deze twee laatste 
hulpmiddelen zijn alle boringen uiteindelijk gestaakt, omdat werd gestuit op puin en/of grind. De boorpunten zijn 
gerelateerd aan de AHN. 
 

  
Figuur 10a en b: Zicht op het plangebied rond de schuur. Links (a) het terrein aan de westzijde van de hoeve (schuur), gezien naar het 

noorden en rechts (b) de oostkant gezien naar het zuidwesten. Op de pallets staan ingepakte bouwmaterialen, zoals natuurstenen 

bouwelementen, bakstenen (veldbrand) en tegels. 
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Figuur 11a en b: Zicht op het braakliggend terrein binnen het plangebied. Links (a) het terrein ten noordoosten van de hoeve (schuur), 

gezien naar het noorden. Rechts (b) de voormalige boomgaard (perceel 1935) gezien naar het noordwesten. Op de achtergrond is het 

kasteel Oost zichtbaar. 

 

 
Figuur 12: Sfeerfoto van het booronderzoek (24 april 2017). Het opgeboorde materiaal wordt verbrokkeld en beschreven. 

 

5.2 Fysisch geografische beschrijving van de bodemopbouw 

 
De bodemopbouw binnen het westelijk deel van het plangebied kan als volgt worden beschreven: 
 
De top bestaat uit donker grijsbruin zeer fijn, matig siltig zand. Het geheel is sterk tot matig humeus en bevat 
wortelresten. Deze bovengrond bevat schelpresten, mergelresten, leisteen, steenkool en baksteen en soms 
grind. Dit pakket is tussen 35 en 50 cm dik. 
 
Het onderliggende pakket kan hetzelfde worden omschreven, alleen neemt tussen 40-50 cm –mv de lemigheid 
van de bodem sterk toe. De hoeveelheid humus neemt af. De opgeboorde puinresten nemen in hoeveelheid en 
omvang toe. Ook neemt de hoeveelheid grind toe. 
 
Vanaf circa 70 cm –mv kleurt de bodem bruiner. De bodem bestaat uit matig tot sterk zandige leem en bevat 
veel resten van mergel, leisteen, baksteen en steenkool.  
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Ook werden (natuurlijk) vuursteen en houtskool opgeboord. Het aanwezige grind is grof te noemen en meet 
maximaal 8x4 cm.  
 
Vanaf circa 110/130 cm –mv is sprake van iets zandige tot matig zandige bruine leem. De hoeveelheid grind en 
puin in de bodem neemt toe en ook de fragmenten zijn groter. In boring 6 werd bijvoorbeeld een stuk baksteen 
van 5x3 cm opgeboord (figuur 14).  
 
Onder dit pakket volgt eenzelfde pakket, maar de hoeveelheid puin is aanzienlijk minder en kleiner dan in het 
bovenliggende pakket. In boring 1 neemt de hoeveelheid puin onderaan het boorprofiel weer toe, waardoor die 
boring op 205 cm –mv is gestaakt. In boring 8 nam de hoeveelheid puin echter steeds verder af naarmate de 
boring dieper werd gezet. In die boring is tussen 205 en 305 cm –mv sprake van een homogeen pakket van 
matig zandige bruine leem met mergelgruis, houtskool en baksteenspikkels. De boring is op 305 cm –mv 
gestaakt door stuit op grind. 
 
 

 
Figuur 13: Zicht op boring 1, uitgelegd van linksboven naar rechtsonder (0-205 cm –mv). 
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 Figuur 14: Zicht op boring 6, uitgelegd van boven naar onder (0-135 cm –mv). 
 
 
De bodemopbouw binnen het oostelijk deel van het plangebied kan als volgt worden beschreven: 
 
De top bestaat uit donkerbruine tot donker grijsbruine sterk zandige leem. Het pakket is zwak tot matig humeus 
en bevat wortels. In diverse boringen bevat dit pakket tevens houtskool en/of grind en/of puin. Deze top is 10 tot 
35 cm dik. 
 
Daaronder bevindt zich een pakket van donkerbruine sterk zandige leem. In diverse boringen is de top van dit 
pakket licht gevlekt (boring 1, 2, 4, 9, 10, 17 en 18). Deze laag bevat een aanzienlijke hoeveelheid puin, grind en 
houtskoolspikkels. Het puin kan bestaan uit een mengeling van mergel, leisteen (grijs en paars), baksteen, 
mortel en beton. In verschillende boringen werd een fragment aardewerk en/of vuursteen opgeboord uit dit 
pakket (boring 1, 3, 5 en 11) (zie ook figuur 15 t/m 17). De onderzijde reikt tot een diepte die varieert van 45 tot 
120 cm -mv. 
 
Het onderliggende pakket is in feite gelijk aan het bovenliggende, maar bevat minder puin en meer grind. Ook 
neemt de hoeveelheid houtskool af. In enkele boringen kleurt de bodem vanaf 70 tot 100 cm –mv lichter 
(neutraalbruin). Ook nam in sommige boorprofielen de lemigheid toe op ca. 110 cm –mv (boring 1 en 18). 
Onderaan dit pakket wordt het puin grover en neemt het grindgehalte toe, in zulke mate dat de onderzijde van 
het pakket niet kon worden bereikt omdat werd gestuit op puin en/of grind. De laag reikt minimaal tot een diepte 
die varieert tussen 100 en 200 cm –mv. 
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Er kon slechts in één boring zicht worden verkregen op de diepere ondergrond (boring 13), de overige boringen 
zijn gestaakt in het bovenliggende pakket, zoals beschreven. Vanaf 250 cm –mv bestaat de bodem uit licht 
bruingrijs zeer fijn sterk siltig zand. Het pakket is matig grindhoudend. In deze laag werden geen puin- of 
houtskoolresten aangetroffen. Door een toename van het grindgehalte is de boring uiteindelijk gestuit op 290 cm 
–mv. 
 
 

 
Figuur 15: Zicht op boring 1, uitgelegd van links naar rechts. Aan de rechterkant en geheel linksboven is de neutraalbruin gekleurde zandige 

leem te zien. Boring gestaakt op 120 cm –mv. 

 
 

 
Figuur 16: Zicht op boring 3, uitgelegd van links naar rechts. In het midden zicht op de donkerbruine zandige leem met grind, baksteenpuin, 

mergelgruis, vuursteen en aardewerk. Geheel rechts in beeld het opgeboorde baksteen, waardoor de boring is gestaakt op 82 cm –mv. 
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Figuur 17: Zicht op boring 11, uitgelegd van links naar rechts tot 100 cm –mv, linksboven 100-120 cm -mv. Duidelijk zichtbaar is de grote 

hoeveelheid puin, baksteen, mergelgruis enz. in het boorprofiel. Midden in beeld de opgeboorde industrieel witte scherf. Boring gestaakt op 

120 cm –mv. 

 

5.3 Interpretatie 

 
Westelijk deel van het plangebied: 
Onder de puinhoudende zandige bouwvoor werden verschillende antropogene lagen aangeboord. Deze bestaan 
uit leem gemengd met mergelgruis- en brokken, baksteen, leisteen, steenkool, houtskool, vuursteen (natuurlijk) 
en grind. Doordat bijna alle boringen zijn gestaakt op uiteenlopende diepte kan geen concrete uitspraak worden 
gedaan over eventuele funderingen in de bodem. Deze zijn echter mogelijk aanwezig in dit deel van het 
plangebied (zie paragraaf 3.5). In boring 6 werd gestuit op baksteen op 135 cm –mv. Dit duidt mogelijk op 
funderingsresten in de bodem. 
 
De hoeveelheid puin en de grootte van de fragmenten varieert. Eventuele faseringen zijn op basis van dit 
onderzoek niet aan te merken. De natuurlijke ondergrond werd in dit deel van het plangebied niet aangeboord. 
Op 305 cm –mv werd nog steeds antropogeen materiaal aangetroffen in de bodem.  
 
Oostelijk deel van het plangebied: 
De top van de bodem bestaat uit de huidige vegetatielaag (A0-horizont) met daaronder een zwak tot matig 
humeuze ploegvoor/bouwlanddek (Ap-horizont) waarin houtskool en/of grind en/of puin kan voorkomen. Beide 
lagen samen vormen de bouwvoor. 
 
Onder de bouwvoor werd een dik antropogeen pakket aangetroffen. De top van dit pakket is licht gevlekt in 
boring 1, 2, 4, 9, 10, 17 en 18. Dit duit op omzetting/verstoring van de bodem tot dit niveau. Het pakket is zeer 
homogeen en is bruin tot neutraalbruin van kleur.  
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Deze laag bevat diverse indicatoren voor de aanwezigheid van archeologische resten in de ondergrond. Deze 
resten zijn echter te klein om op basis daarvan een uitspraak te kunnen doen over de ouderdom en een 
eventuele fasering in het pakket.  
 
Doordat bijna alle boringen zijn gestaakt op sterk uiteenlopende diepte kan ook geen concrete uitspraak worden 
gedaan over de aanwezigheid van funderingen in de grond. Deze funderingen worden echter wel vermoed. De 
enige concrete aanwijzing is boring 3, daar werd gestuit op massief baksteen op 82 cm –mv (figuur 16).  
 
Boring 7, 8 en 16 zijn gestaakt op 35 cm –mv. De locatie van deze boringen komt grofweg overeen met de 
voormalige carréhoeve. In het veld werd echter ter hoogte van boring 8 een putdeksel (riool) waargenomen. Hoe 
dit riool loopt is onduidelijk, mogelijk is bij de aanleg van dit riool de bodem gedeeltelijk verstoord. De relatie 
tussen dit riool en de stuit in boring 8 is eveneens onduidelijk. 
 
De diepere ondergrond, dus het niveau onder het antropogeen pakket, kon alleen in boring 13 worden 
waargenomen. Het matig grindhoudend zeer fijne sterk siltige zandpakket is geïnterpreteerd als de 
moederbodem (C-horizont). 
 

5.4 Archeologische indicatoren 

 
Alhoewel geen doel van een verkennend veldonderzoek met boringen, is gelet op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren die kunnen wijzen op archeologische waarden in de ondergrond.  
 
Los van het puin in de ondergrond, zoals baksteen, mergelgruis, houtskool, leisteen, vuursteen (natuurlijk) 
werden ook vier scherven opgeboord in het oostelijk deel van het plangebied. Het betreft een scherf licht 
gekleurd (geel) en bruinrood beschilderd aardewerk uit Zuid-Limburg (ook wel aangeduid als Brunssum-
Schinvelds aardewerk), dit fragment is vermoedelijk afkomstig van een beker en dateert uit de 11-12e eeuw 
(boring 1) (figuur 14). Verder werden twee fragmenten in Maaslands wit aardewerk opgeboord (boring 3). De 
scherven zijn afkomstig uit de 13e en 14e eeuw en zijn gemaakt in het Midden-Maasgebied. De vierde scherf is 
een bodemfragment van een schoteltje in Europees porselein uit de 20-21e eeuw (boring 11). 
 
 

 
Figuur 18: Oostelijk deel van het plangebied. Aardewerk uit het antropogeen pakket, van links naar rechts boring 1, 3 en 11. 
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6. CONCLUSIE  
 

6.1 Algemeen 

Bodemkundig gezien is sprake van een vegetatielaag en humeus bouwlanddek op een antropogeen pakket. 
Onder dit pakket werd in sommige gevallen de C-horizont aangetroffen. Doordat de bouwvoor soms nog maar 
10 cm dik is en in verschillende boringen tot in de top van het antropogeen pakket geroerd bleek (gevlektheid in 
boring 1, 2, 4, 9, 10, 17 en 18), worden geen intacte resten of vindplaatsen uit de vroege prehistorie verwacht. 
Voor resten uit de vroege prehistorie geldt namelijk dat deze kwetsbaar zijn, omdat ze verwacht worden in de 
top van de oorspronkelijke bodem en in de bouwvoor, en vindplaatsen daardoor veelal reeds verstoord zijn door 
bodembewerkingen. Die verwachting geldt ook voor dit plangebied. De onbekende verwachting uit het 
bureauonderzoek wordt op basis van het booronderzoek omgezet naar laag.  
De in het bureauonderzoek geformuleerde hoge verwachting voor intacte resten uit het laat-paleolithicum tot en 
met de nieuwe tijd blijft gehandhaafd. Het stuiten van de boringen, de aanwezigheid van het antropogeen pakket 
en het opgeboorde aardewerk, houtskool, leisteen, mergel- en baksteenpuin duiden vermoedelijk op de 
aanwezigheid van archeologische resten in de ondergrond. 
 
Op basis van het uitgevoerde booronderzoek kan worden gesteld dat de verwachte ooivaaggronden 
vermoedelijk aanwezig zijn binnen het plangebied. Al is dit door de vele gestaakte boringen en het vele 
antropogene materiaal in de bodem lastig met zekerheid vast te stellen. De kleur, structuur en samenstelling 
van de bodem, alsmede het ontbreken van een sterke/duidelijk bodemvorming duiden op een vaaggrond.  
Voor het westelijk deel van het plangebied is geen bodemtype vast te stellen. Daar is alleen sprake van 
antropogene lagen tot 305 cm -mv. Aangezien dit deel van het plangebied ter hoogte van de oorspronkelijke 
gracht ligt moet er rekening mee worden gehouden dat er grachtvullingen zijn opgeboord. 
 
 

6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

 
 Is er sprake van stratigrafische lagen die potentieel archeologische waarden kunnen bevatten?  

Ja, het stuiten van de boringen, de aanwezigheid van het antropogeen pakket en het opgeboorde materiaal 
(aardewerk, houtskool, leisteen, mergel- en baksteenpuin) duiden op de aanwezigheid van archeologische 
resten in de ondergrond. In hoeverre de stuit wordt veroorzaakt door intacte archeologische resten is 
onduidelijk, het kan ook door sloopwerkzaamheden op het terrein of door grind worden veroorzaakt dat hier 
natuurlijk in de ondergrond voorkomt (Maasafzetting).  

 
 In hoeverre zijn deze lagen intact en hoe reflecteert dit de kwaliteit van de mogelijk aanwezige  

archeologische resten? 

Het antropogeen pakket is dik en reikt tot een diepte van 305 cm –mv (boring 8, westelijk deel plangebied). 
In het oostelijk deel van het plangebied reikt  het antropogeen pakket tot een diepte van 250 cm –mv (boring 
13). Doordat werd gestuit op variabele diepte en de aard van de stuit onbekend is, kan niet meer worden 
gezegd dan dat zich vermoedelijk archeologische resten in de ondergrond bevinden. De kwaliteit van die 
resten is onbekend.  

 
 Wat is de diepteligging van mogelijke archeologische resten en wat is de daadwerkelijke bedreiging  van  

deze resten door de voorgenomen bodemingrepen? 

Archeologische sporen en vondsten worden in het antropogeen pakket en in de top van de C-horizont 
verwacht. De aanwezigheid van funderingen en/of muurwerk in de ondergrond wordt verwacht, maar doordat 
er op zeer variabele diepte werd gestuit op puin en/of grind (tussen 35 en 305 cm –mv), kan hierover geen 
nadere uitspraak worden gedaan. De enige concrete aanwijzingen zijn boring 3 in het oostelijk deel en boring 
6 in het westelijk deel van het plangebied, daar werd gestuit op massief baksteen op respectievelijk 82 cm  
en 135 cm–mv.  
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat de stuit van de boringen in de zones waar de voormalige gracht is 
gelegen en waar gebouwen van de voorhof hebben gestaan (zie bureauonderzoek)) ook zou kunnen 
samenhangen met sloopwerkzaamheden. Dit is echter niet als moderne verstoring op te vatten, maar als 
een historische gebeurtenis/verstoring. Daarbij is het tevens onduidelijk hoe grondig de gebouwen gesloopt 
zijn indertijd, restanten van de funderingen en/of muren zouden ook na sloop nog aanwezig kunnen zijn in de 
bodem. 
Eventuele archeologische waarden binnen het plangebied worden verwacht en deze worden bedreigd door 
de geplande ingreep. De top van het antropogeen pakket bevindt zich al direct onder de bouwvoor, dus 
tussen 10 en 35 cm –mv. De precieze omvang in grootte en diepte van de geplande nieuwbouw is nog 
onbekend. De verwachting is echter dat deze werkzaamheden een bodemverstoring teweegbrengt die 
dieper reikt dan  0,8 m -mv. Ook deze nieuwbouw is derhalve een bedreiging voor eventuele archeologische 
resten in de bodem. 
 
De verlaagde bloemenweide is gepland op de locatie van de voormalige gebouwen op de voorhof (zie 
paragraaf 3.5 en bijlage 9). Voor de aanleg hiervan zal een zone worden ontgraven die boring 7, 10, 11, 13, 
14 en 15 omvat. De bodem wordt conform ontwerptekening 1,0 m –mv ontgraven en vormt daardoor tevens 
een bedreiging voor de eventuele archeologische resten in de bodem. 
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7. AANBEVELINGEN  
 
Door de vele gestaakte boringen en het vele antropogene materiaal in de bodem is het lastig een bodemtype 
vast te stellen binnen het plangebied. Alleen in het oostelijk deel van het plangebied werd de C-horizont 
aangeboord. De kleur, structuur en samenstelling van de bodem, alsmede het ontbreken van een 
sterke/duidelijk bodemvorming duiden in die zone op een vaaggrond. Voor het westelijk deel van het plangebied 
kan dit niet worden bepaald, aangezien er alleen antropogene lagen werden aangeboord. Deze reiken minimaal 
tot 305 cm –mv.. 
 
Het bureau- en booronderzoek geven aanleiding te vermoeden dat zich archeologische resten in de ondergrond 
bevinden. Het westelijk deel van het plangebied bevindt zich ter hoogte van de oorspronkelijke gracht rond het 
kasteel. De bloemenweide is gepland ter hoogte van de bijgebouwen behorende tot het voorhof van het kasteel. 
Binnen het plangebied worden derhalve archeologische resten verwacht die met Kasteel Oost en diens rijke 
geschiedenis samenhangen. Om inzicht te verkrijgen in de aan- of afwezigheid van archeologische resten in de 
ondergrond en  de ouderdom en fasering van het antropogeen pakket, wordt geadviseerd om vervolgonderzoek 
uit te laten voeren in de vorm van een gravend onderzoek.  
 
Dit vervolgonderzoek kan de vorm hebben van een inventariserend veldonderzoek door middel van 
proefsleuven (IVO-P) of een archeologische begeleiding van de graafwerkzaamheden (AB). In bijlage 9 is een 
advieskaart opgenomen, waarin deze situatie inzichtelijk is gemaakt. 
 
 



  

                                                Archeologisch onderzoek Kasteellaan 1 te Eijsden/ AM17122 

 

  
Pagina 31 van 32 

LITERATUURLIJST 

 
 
Auwerda, F./ P. Grimm, 2008: Verliesregister 1939-1945, Alle militaire vliegtuigverliezen in Nederland tijdens de 

Tweede Wereldoorlog, Den Haag. 

Baalbergen, J. e.a., 1998: Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Limburg, Utrecht (Stichting Menno 
van Coehoorn). 

Bakker, de, H., 1966: De subgroepen van het systeem van bodemclassificatie voor Nederland, in Boor en 

spade: verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland, Wageningen. 
 
Bakker de, H en J. Schelling, 1989: Systeem van bodemclassificatie voor Nederland, de hogere niveaus. 
Staring Centrum, Wageningen. 
 
Berendsen, H.J.A., 1997: Landschappelijk Nederland. Fysische geografie van Nederland, Assen. 
 
Berendsen, H.J.A., 1996 (herdruk 2008): De vorming van het land. Inleiding in de geologie en Geomorfologie, 

Assen. 

Berendsen, H.J.A., 2005: Landschappelijk Nederland, Assen. 
 
Berkel, G. van, en K. Samplonius, 2006: Nederlandse plaatsnamen. Herkomst en Historie, Utrecht (Prisma). 
 
Blankenstein, van, E., 2006: Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939 – 1945), Zeist. 

Cate, ten, J. A. M./ A. F. van Holst/ H. Kleijer/ J. Stolp, 1995: Handleiding bodemgeografisch onderzoek, 

richtlijnen en voorschriften. Deel A: Bodem, Wageningen, DLO-Staring Centrum. Technisch Document 19A. 

Heynens, L., 2005: Kastelen in Zuid-Limburg in hernieuwde glans, Zutphen. 

Hupperetz, W., R. Rommes en B. Olde Meierink, 2005: Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-

1800), Zwolle. 

Mulder, de, E.J.F./ M.C. Geluk/ I. Ritsema/ W.E. Westerhoff/ T.E. Wong, 2003: De ondergrond van Nederland. 

Utrecht. 

Provincie Limburg, 2005: Landschapsontwikkelingsplan Zuid-Limburg 2005. 

Renes, J., 1988: De geschiedenis van het Zuidlimburgse cultuurlandschap, Assen/Maastricht (Maaslandse 
Monografieën). 

Stoepker, H., H. Vanneste en S. Ostkamp, 2014: ‘De motte van Breust en haar omgeving’ in: Jaarboek 2014 

(deel 150) Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG), Maastricht, 9-52 

SIKB, 2006: Leidraad inventariserend veldonderzoek, Deel: karterend booronderzoek, Gouda.  

Ubachs, P.J.H., 2000: Handboek voor de geschiedenis van Limburg, Hilversum (Maaslandse Monografieën 63). 

Zonneveld, J.I.S., 1981: Vormen in het landschap, hoofdlijnen van de geomorfologie, Utrecht. 

 
 



  

                                                Archeologisch onderzoek Kasteellaan 1 te Eijsden/ AM17122 

 

  
Pagina 32 van 32 

Digitale bronnen: 
 
www.arcgis.com 
www.archis.cultureelerfgoed.nl  
www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl 
www.bodemloket.nl 
www.dinoloket.nl 
www.kbr.be (Koninklijke Bibliotheek van België) 
www.topotijdreis.nl 
 
 
Archeologische kaarten en databestanden: 
 
Alterra 2009: Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000, blad 62 West, Wageningen. 

Archeologische Monumenten Kaart (AMK), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 2007. 
 
Archeologisch Informatie Systeem II (Archis2), Rijksdienst voor Cultureel erfgoed (RCE), Amersfoort, 2007. 
 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, 2e generatie, IKAW, Rijksdienst voor Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB), Amersfoort, 2000. 
 
Landesvermessungsamt NRW, Kartenaufnahme der Rheinlande (1801-1828), schaal 1:25.000, blad 75 
Heerlen, Keulen. 

RAAP, 2012: Een archeologische monumenten- en verwachtingskaart voor de gemeente Eijsden-Margraten, 

Archeologische beleidskaart, kaartbijlage 3a, Weesp (RAAP notitie 4334). 

RGD (Rijks Geologische Dienst), 1988: Geologische Kaart van Zuid-Limburg en omgeving, 1:50.000, 
Oppervlaktekaart, Haarlem en Heerlen, Haarlem. 
 
RGD (Rijks Geologische Dienst), 1989: Geologische Kaart van Zuid-Limburg en omgeving, 1:50.000, 
Afzettingen van de Maas, Haarlem en Heerlen, Haarlem. 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                          Archeologisch onderzoek Kasteellaan 1 te Eijsden / AM17122 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 1 
 

Topografische overzichtskaart 
 
 
 
 



Omgevingskaart Klantreferentie: AM16258

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object EIJSDEN A 2090
Kasteellaan 1, 6245 SB EIJSDEN
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Boorpuntenkaart 
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BIJLAGE 3 
 

Overzicht Onderzoeksmeldingen en AMK 
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BIJLAGE 4 
 

Overzicht gemeentelijke archeologische verwachtingen- en 
waardenkaart 
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BIJLAGE 5 
 

Overzicht Geomorfologische kaart 
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Overzicht Bodemkaart 
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BIJLAGE 7 
 

Overzicht AHN 
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BIJLAGE 8 
 

Boorprofielen 
 
 
 
 
 



Projectcode: AM16258-ARCH

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
NAP49,81

0

50

100

0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
houthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

25

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, matig 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gevlekt, baksteen, 
mortel, mergel

45

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, matig 
grindhoudend, matig puinhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor, puin, 
KER, mergel

65

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, licht gevlekt

95

Leem, sterk zandig, sterk 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, lemigheid neemt 
toe, stuit, gestaakt

120

Boring: 2
NAP49,84

0

50

100

150

200

0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, zwak 
houthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

25

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, matig 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gevlekt

45

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, matig 
puinhoudend, matig grindhoudend, 
neutraalbruin, Edelmanboor

70

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
leisteenhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, licht gevlekt, BS 
spikkels, mergel

95

Leem, matig zandig, zwak 
houtskoolhoudend, zwak 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, grindigheid neemt 
toe naar onder

200

Boring: 3
NAP49,9

0

50

0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor30

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, matig 
houtskoolhoudend, matig 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, baksteen, mergel

65

Leem, sterk zandig, brokken puin, 
sporen grind, zwak 
leisteenhoudend, matig 
houtskoolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, KER, SVU, stuit

80

Leem, sterk zandig, volledig 
baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor, stuit, gestaakt

82

Boring: 4
NAP50

0

50

100

0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor30

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, matig 
houtskoolhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gevlekt

50

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, matig 
houtskoolhoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, mergel, baksteen

70

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, matig 
houtskoolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, kleurt lichter rond 
-100 cm

100

Leem, sterk zandig, sterk 
puinhoudend, zwak 
leisteenhoudend, matig 
houtskoolhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, puin grover, toename

120

Leem, sterk zandig, volledig puin, 
matig grindhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, stuit, gestaakt

125

Boring: 5
NAP49,9

0

50

0

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, korrelig

10

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, matig 
puinhoudend, matig 
houtskoolhoudend, matig 
grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, korrelig, SVU, 
mortel, mergel, baksteen

60

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
volledig puin, donkerbruin, 
Edelmanboor, stuit, gestaakt

62

Boring: 6
NAP50,1

0

50

100

150

200

0

Leem, sterk zandig, sterk humeus, 
zwak wortelhoudend, donker 
zwartgrijs, Edelmanboor

20

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
matig houtskoolhoudend, matig 
puinhoudend, zwak grindhoudend, 
zwak leisteenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, mergel, 
baksteen

50

Leem, sterk zandig, sterk 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, mergel, puinspikkels

100

Leem, sterk zandig, zwak 
puinhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor, puin neemt af naar 
onder

200



Projectcode: AM16258-ARCH

Projectnaam: Kasteellaan 1, Eijsden

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 7
NAP49,45

0 0

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, sterk 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
stuit, gestaakt

35

Boring: 8
NAP49,42

0 0

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, matig 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
stuit, gestaakt

35

Boring: 9
NAP49,25

0

50

100

0

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor30

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, matig 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, gevlekt, mergel, 
baksteen

50

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, matig 
houtskoolhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

70

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, zwak 
houtskoolhoudend, matig 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor, 
stuit, gestaakt

120

Boring: 10
NAP49,48

0

50

100

0

Leem, sterk zandig, matig humeus, 
zwak wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor30

Leem, sterk zandig, matig 
houtskoolhoudend, matig 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, gevlekt, mergel, 
baksteen

50

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, matig 
houtskoolhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor

70

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, zwak 
houtskoolhoudend, matig 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor, 
stuit, gestaakt

120

Boring: 11
NAP49,49

0

50

100

0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak wortelhoudend, matig 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, mergelgruis

15

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, KER, mergelgruis

50

Leem, sterk zandig, matig 
puinhoudend, brokken silex, 
sporen grind, brokken baksteen, 
donkerbruin, Edelmanboor, SVU, 
grind, baksteen, mergel, stuit

120

Boring: 12
NAP49,46

0 0

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
volledig puin, matig 
leisteenhoudend, matig 
grindhoudend, brokken baksteen, 
Edelmanboor, stuit, gestaakt

15



Projectcode: AM17122-ARCH

Projectnaam: Kasteellaan, Eijsden 2

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 1
NAP49.17

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, sporen puin, zwak 
wortelhoudend, zwak 
schelphoudend, donker bruingrijs, 
Edelmanboor, bevat mergel, 
leisteen, steenkool

40

Leem, matig zandig, zwak humeus, 
sporen puin, matig 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, bevat mergel, 
leisteen, steenkool

60

Leem, matig zandig, sporen puin, 
matig baksteenhoudend, brokken 
grind, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, bevat mortel, 
mergel, leisteen

130

Leem, matig zandig, brokken grind, 
sporen baksteen, sterk 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gevelkt, bevat 
mergel, leisteen

150

Leem, matig zandig, sporen puin, 
brokken grind, matig 
baksteenhoudend, matig 
houtskoolhoudend, bruin, 
Edelmanboor, bevat mergel, 
leisteen

170

Leem, matig zandig, sporen puin, 
brokken grind, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor, 
bevat meer puin dan boven

185

Leem, matig zandig, sporen 
baksteen, brokken grind, matig 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor, 
gestaakt door grind en puin

205

Boring: 2
NAP49.12

0

Leem, sterk zandig, sterk humeus, 
sporen puin, zwak wortelhoudend, 
matig baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, bevat 
mergel, steenkool, leisteen

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken grind, zwak 
wortelhoudend, sterk puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt door grof grind en puin

62

Boring: 3
NAP49.12

0

Leem, sterk zandig, sterk humeus, 
sporen puin, zwak wortelhoudend, 
matig baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, bevat 
mergel, steenkool, leisteen

50

Leem, sterk zandig, zwak humeus, 
brokken grind, zwak 
wortelhoudend, sterk puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
gestaakt door grof grind en puin

65

Boring: 4
NAP49.2

0

Leem, sterk zandig, sterk humeus, 
sporen puin, zwak wortelhoudend, 
matig baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, bevat 
mergel, leisteen, steenkool

40

Leem, sterk zandig, sporen puin, 
brokken grind, matig 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt, bevat 
mergel, leisteen

80



Projectcode: AM17122-ARCH

Projectnaam: Kasteellaan, Eijsden 2

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 5
NAP49.2

0

Leem, sterk zandig, sterk humeus, 
sporen puin, zwak wortelhoudend, 
matig baksteenhoudend, donker 
bruingrijs, Edelmanboor, bevat 
mergel, leisteen, steenkool

40

Leem, sterk zandig, sporen puin, 
brokken grind, matig 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, bevat mergel, 
leisteen

80

Leem, zwak zandig, brokken grind, 
sporen puin, bruin, Edelmanboor, 
vette leem, gestaakt door grof grind

120

Boring: 6
NAP49.27

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig wortelhoudend, 
sterk grindhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, bevat 
mergel

35

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
brokken grind, sterk puinhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
bevat mergel, grof grind (8x4cm)

50

Leem, matig zandig, brokken grind, 
sterk puinhoudend, sporen 
baksteen, zwak houtskoolhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, veel 
grof grind

70

Leem, matig zandig, brokken 
baksteen, brokken silex, bruin, 
Edelmanboor, veel grof puin en 
vuursteen

110

Leem, matig zandig, brokken 
baksteen, sterk puinhoudend, 
bruin, Edelmanboor, gestaakt, 
mergelgruis, baksteen (5x3cm)

135



Projectcode: AM17122-ARCH

Projectnaam: Kasteellaan, Eijsden 2

Opdrachtgever: BRO

getekend volgens NEN 5104

Boring: 7
NAP49.63

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, matig wortelhoudend, 
matig grindhoudend, matig 
puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor, bevat 
mergel, leisteen

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, matig grindhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor, bevat 
mergel, leisteen, steenkool

70

Leem, sterk zandig, brokken grind, 
sterk puinhoudend, matig 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt, bevat 
mergelgruis, steenkool

110

Boring: 8
NAP49.11

0

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
humeus, zwak wortelhoudend, 
matig baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, matig puinhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
bevat steenkool, mergel, 
ijzer (modern)

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor, bevat mergel

100

Zand, zeer fijn, matig siltig, sterk 
grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, bevat leisteen, 
mergel

130

Leem, matig zandig, brokken grind, 
zwak houtskoolhoudend, matig 
baksteenhoudend, matig 
puinhoudend, bruin, Edelmanboor, 
bevat leisteen, mergel

145

Leem, matig zandig, zwak 
houtskoolhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin, Edelmanboor, 
licht gevlekt, puin neemt af

205

Leem, matig zandig, zwak 
houtskoolhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, matig 
roesthoudend, bruin, Edelmanboor, 
roest, grijze vlekken, nog 
antropogeen

250

Leem, matig zandig, matig 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
bruin, Edelmanboor, stuit, 
homogener, bevat mergelspikkel

305



                                                          Archeologisch onderzoek Kasteellaan 1 te Eijsden / AM17122 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 9 
 

Advieskaart 
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BIJLAGE 10 
 

Inrichtingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bouwvlak boerderijwoning 

(3065 m2) 

Verlaagde bloemenweide 

(circa 1 m verdiepen) 

Bouwvlak kasteel (320 m2) 
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Verkeersgeneratie en parkeren Kasteel Oost – Eijsden 25 januari 2016 1 

Memo : Parkeren en verkeersgeneratie Kas-
teel Oost Eijsden Concept 

  

Datum : 26 januari 2016, aangepast 31-03-2017 
Opdrachtgever : BRO 

 

Projectnummer : 211x07841 
Opgesteld door : Arjan ter Haar 

 

Het voornemen bestaat om Kasteel Oost aan de Kasteellaan in Eijsden (in de kern Oost Maarland) te 
herontwikkelen. Het plan is om het kasteel zodanig aan te passen zodat een hotelfunctie met bijbeho-
rend restaurant en brasserie ontstaat. In de huidige situatie is het kasteel en directe omgeving in ge-
bruik als privédomein en heeft gedeeltelijk de bestemming wonen.  
  
De herontwikkeling bestaat uit het realiseren van 100 hotelkamers, op basis van een 4-sterren rating 
met bijbehorend restaurant en brasserie van respectievelijk 400m2 en 350m2 groot. De noordoost 
hoek van het plangebied wordt ingericht met 84 parkeerplaatsen. Dit parkeerterrein wordt rechtstreeks 
ontsloten op de Kasteellaan. Het restaurant en de brasserie zullen zowel gericht zijn op de hotelgasten 
als op gasten die niet in het hotel verblijven. 

Concept herontwikkeling Kasteel - Oost 
 
De herontwikkeling van de Kasteel-Oost tot een hotel met bijbehorende horeca zal zorgen voor een 
verandering in verkeersstromen en de parkeersituatie. In deze notitie wordt allereerst ingegaan op de 

 bal 
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vraag in hoeverre wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Vervolgens zijn de effecten van de 
wijziging van het aantal verkeersbewegingen op de omgeving beschreven. 
 
Parkeren 
Om de parkeerbehoefte te berekenen is gebruik gemaakt van de CROW publicatie 317 Kencijfers par-
keren en verkeersgeneratie. Uit de parkeerberekening blijkt dat er een extra parkeerbehoefte ontstaat 
van bruto 118 parkeerplaatsen. Dit aantal is gebaseerd op de parkeerbehoefte van de nieuwe functies 
in het plangebied (hotel, restaurant en brasserie)  
 
Echter, normaal gesproken worden het bruto vloer oppervlak (BVO) en het aantal wooneenheden / 
kamers bepaald van de te ontwikkelen functies, en vermenigvuldigd met een parkeernorm. Het resul-
taat is dan de bruto parkeerbehoefte. Het bouwprogramma hier rechtvaardigt enige uitleg. Het primaire 
doel van de functie is het realiseren van een hotel, met bijbehorend restaurant en brasserie. 
 
Om te voorkomen dat een de parkeerbehoefte wordt overschat is het van belang te vermelden wat de 
gebruikers zijn van het restaurant en de brasserie. Deze ruimtes worden enerzijds gebruikt door de 
hotelgasten die in het hotel verblijven. Dat wil zeggen, voor deze bezoekers is de parkeerbehoefte al 
toegekend, immers zij zijn al in het hotel en hun personenauto’s zijn al bij de hotelfunctie geteld. An-
derzijds kunnen voorbijgangers van buitenaf ook gebruik maken van de horeca. Verder blijkt dat de 
gemiddelde maximale bezettingsgraad van hotelkamers 95% bedraagt. Met deze bovenstaande aspec-
ten is de netto parkeerbehoefte berekend:  
 
De netto parkeerbehoefte bedraagt 83 parkeerplaatsen. Er worden 84 parkeerplaatsen aangelegd. 
Hiermee ontstaat er een overschot van 1 parkeerplaats.  
 

De nieuwe ontwikkeling voorziet voldoende in haar eigen parkeerbehoefte. 

 
Verkeersgeneratie 
De nieuwe functies zorgen voor extra verkeersbewegingen. Op basis van de CROW kengetallen1 is de 
verkeersgeneratie van de toekomstige functies in beeld gebracht. De uitgangspunten en de berekening 
zijn opgenomen in de bijlage. De rekenformules van het CROW gaan uit van een minimum en maxi-
mum en hebben een behoorlijke bandbreedte. Voor de berekening van de verkeersgeneratie is uitge-
gaan van gemiddelde CROW normen. Dit geeft het meest realistische scenario. 
 
Uit de berekeningen blijkt dat de herontwikkeling van het plangebied 305 motorvoertuigbewegingen per 
etmaal genereert. Aan de bestaande functies, zoals deze op basis van het vigerende bestemmingsplan 
zijn toegestaan, zijn geen motorvoertuigbewegingen toegekend. Gezien de huidige functie is dit aantal 
relatief beperkt en daar mee te verwaarlozen. Deze hoeven dan ook niet in mindering te worden ge-
bracht op de totale verkeersproductie. De uitgangspunten voor de berekeningen zijn opgenomen in de 
bijlage. 
 
De nieuwe functies (hotel met restaurant en brasserie) worden op werkdagen en zaterdag bevoorraad 
door 5 lichte tot middelzware vrachtwagens. Dit zijn dus 10 ritten per etmaal.  
 
 
 

                                                      
1 CROW publicatie 317, Verkeersgeneratie Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie 
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Effecten op de omgeving 
Het plangebied ligt aan de Kloppenbergweg en is aangesloten op de erftoegangsweg Kasteellaan. 
Deze biedt toegang aan het erf van Kasteel-Oost en heeft een lage verkeersintensiteit. De Kasteellaan 
sluit vervolgens aan op de belangrijke gebiedsontsluitingsweg Kloppenbergweg. Deze ligt in de be-
bouwde kom en is beveiligd met middengeleiders en voorsorteervakken voor linksaf. 
 
De extra verkeerbewegingen zullen met name via de kruising met de Kloppenbergweg het plangebied 
bereiken en verlaten. Gezien de zuidelijke ligging van het plangebied binnen Nederland, zal het groot-
ste gedeelte van het gemotoriseerde verkeer (75%) in- en vanuit noordelijke richting rijden en  
gebruik maken van de autosnelwegaansluiting 56 (Gronsveld) op de A2.  

Kruising Kloppenbergweg – Kasteellaan (bron www.maps.google.nl) 
 
Aangezien de kruising Kasteellaan – Kloppenbergweg is voorzien van middengeleiders en voorsorteer-
vakken en binnen de bebouwde kom ligt (maximum snelheid 50 km/u) is de verkeersveiligheid niet in 
het geding. De snelheid is namelijk lager, waardoor de kans op een aanrijding kleiner is. Mocht onver-
hoopt er toch een aanrijding plaatsvinden, dan is de vanwege de lage snelheid de kans op letsel ook 
kleiner dan bij 80 km/u. Gezien de relatief lage verkeersgeneratie van het plangebied en de huidige 
vormgeving van het kruispunt met de Kloppenbergweg, worden ook geen problemen verwacht met de 
verkeersafwikkeling.  
 

Conclusie: er worden als gevolg van de beoogde ontwikkeling geen problemen verwacht in de ver-
keersafwikkeling en verkeersveiligheid. 

 
Resumé 
Er worden als gevolg van de toename aan functies 305 extra verkeersbewegingen (lichte motorvoertui-
gen) en 10 vrachtwagenritten extra verwacht. Dit is een relatief beperkte verkeerstoename en het toe-
voegen van deze nieuwe functies leidt dan ook niet tot negatieve gevolgen voor de omgeving. De 
nieuw te bouwen parkeervoorziening (84 parkeerplaatsen) kan voldoende voorzien in de behoefte van 
de nieuwe functies (83 parkeerplaatsen). 
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BIJLAGE 
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    Bruto 

  Parkeernorm Parkeerbehoefte 

Bruto parkeerbalans Programma   min. max. gem. min. max. gem. 

Hotel
2
 Kamers 100 kamers 4,8 5,8 5,3 48 58 53 

Bijbehorende brasserie
3
 bvo 350 m2 5 7 6 18 25 21 

Bijbehorend restaurant
3
 bvo 400 m2 10 12 11 40 48 44 

    106 118 

 
 

Bruto Aandeel restaurant-   

Parkeerbehoefte bezoekers welke in het Bezettingsgraad Netto 

Netto parkeerbalans gem. hotel verblijven (af) Hotel parkeerbehoefte 

Hotel 53 95% 50 

Bijbehorende brasserie 21 50% 11 

Bijbehorend restaurant 44 50%   22 

118 83 

 
 

Verkeersgeneratienorm Verkeersgeneratie 

Verkeersgeneratie       min. max. gem. min. max. gem. 

Hotel Kamers 100 kamers 13,9 16,8 15,35 139 168 154 

Bijbehorende brasserie bvo 350 m2   18   63 

Bijbehorend restaurant bvo 400 m2     22     88 

    305 

 

                                                      
2 Parkeernorm per 10 kamers 
3 Parkeernorm per 100 m² bvo 
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Gemeente Eijsden-Margraten 

Postbus 10  

6269 ZG Margraten t.a.v. H. Luth  

 

betreft:  rapport Kasteellaan 1  Eijsden 

 

 

 

    

Wijlre, 22 juni 2017 

Geachte heer Luth, 

U vroeg mij om een toetsing van het rapport over het bureau- en verkennend veldonderzoek d.m.v. boringen 

aan de Kasteellaan 1 te Eijsden, uitgevoerd door mevr. Van Diepen en de heer Hagens van Aeres Milieu. 

Het interessante van deze locatie is dat het gaat om de voorhof van een middeleeuws kasteel, waarvan de 

oudst bekende fase een middeleeuwse kasteelheuvel, een motte, zou zijn. Kasteel Oost is een belangwekkend 

kasteel, dat in het standaardwerk van Hupperetz e.a. diverse malen genoemd wordt, met name ook in het 

hoofdstuk over de wooncultuur. De oudste fase is om twee redenen van belang voor de Nederlandse 

archeologie, zoals dat ook te lezen is in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie. In de eerste plaats omdat 

we hier met een voorburcht van doen hebben, in de tweede plaats omdat er sprake is van een motte. Mottes 

zijn een in Nederland nog weinig onderzocht fenomeen, al heeft er onlangs wel in Breust een belangrijk 

motteonderzoek plaats gehad. Ten aanzien van voorburchten is er sprake van een nog grotere kennislacune, 

omdat dit deel van het kasteelcomplex in het verleden als minder belangrijk werd beschouwd. De voorburcht 

vormde echter de economische basis van het kasteelcomplex en het was ook hier dat het dagelijks leven zich 

afspeelde. In de moderne kasteelarcheologie wordt het onderzoek van voorburchten dan ook essentieel 

geacht. Belangrijk is ook de chronologische relatie tussen voorburcht en hoofdgebouw (motte). Waar begint de 

geschiedenis van het kasteel? In Breust werd duidelijk dat de oorsprong van de bewoning (waarschijnlijk uit de 

10e/11e eeuw) op de plaats van de voorburcht lag en dat de motte een wat later fenomeen was. 

Met dit in het achterhoofd heb ik het rapport met veel interesse gelezen. 

De aanleiding van het onderzoek en een beschrijving van de bestaande situatie zijn te vinden op pag. 8, op fig. 

1 (een volslagen onduidelijke luchtopname) en in de bijlagen 9 (advieskaart) en 10 (inrichtingsplan). Het plan is 

om een verlaagde bloemenweide te graven. De te verwachten verstoring is tot 1 meter onder het maaiveld. De 

omvang heb ik niet in het rapport kunnen lezen en stond ook niet op het inrichtingsplan. Verder zal ten westen 

Archeocoach 
Archeologische kwaliteitsborging en 

beleidsadvisering 
 

Drs. H. Stoepker 

 Senior-KNA-archeoloog 

Onafhankelijk adviseur archeologische 

monumentenzorg 

Specialist middeleeuwse archeologie  

 

Tienbundersweg 8 

6321 CR Wijlre, Nederland 

tel. 0622 153580 

hstoepker@hetnet.nl 



van het kasteel nieuwbouw plaats vinden met een omvang van circa 320 m2 met een verstoring tot circa 80 cm 

-mv. Tenslotte komt er een nieuwe boerderijwoning waarvan de omvang in de tekst niet gegeven wordt, maar 

die volgens bijlage 10 (schetsmatig inrichtingsplan) 3065 m² is. Ontgravingsdiepte (kelders?) wordt niet 

aangegeven. Ook wordt niet aangegeven of de bestaande boerderij blijft bestaan.  

Mijn eerste conclusie is dat het rapport in de beschrijving van de bestaande en de beoogde situatie tekort 

schiet en moet worden aangevuld. Essentieel is voor besluitvorming en planning van verder onderzoek is 1: een 

exacte beschrijving in woorden met een kaart van de huidige situatie; 2: een exacte beschrijving in woorden en 

maten met een kaart van de beoogde situatie. Essentieel is 1 de plaats van bestaande bebouwing en 

ingravingen (gracht, diepte?) en 2 de plaats, omvang en diepte van de beoogde ontgravingen. Waarschijnlijk is 

het mogelijk om 3 een kaart te maken van recent gesloopte gebouwen, waaruit de plaats van verstoringen 

afgeleid kan worden. Als dat niet exact kan, dan in ieder geval naar schatting aan de hand van de afgebeelde 

historische situatie. 

Bij de beschrijving van de landschappelijke situatie in de bureaustudie valt op dat deze bijna uitsluitend 

betrekking heeft op de abiotische aspecten (de bodem) en op macroniveau is. Er is slechts één, een weinig 

specifieke, opmerking over de locatie zelf (pag. 10 aan de hand van het AHN), namelijk dat het plangebied 

relatief hoog ligt t.o.v. de omgeving. Een analyse van de landschappelijke situatie van een archeologische 

locatie is sowieso van groot belang (locatiekeuzeanalyse) en dit speelt zeker bij een kasteelsite (statusaspect, 

strategische ligging, defensieve mogelijkheden, watertoevoer gracht). Dat er een beek (de Bak?) in de buurt is 

geweest, staat pas bij het historische deel. Daaruit blijkt ook dat er een brede gracht is geweest die geheel is 

verdwenen. Daarover ontbreekt verder informatie. De conclusie is dan ook dat het rapport ten aanzien van de 

landschappelijke situatie tekort schiet. Dit kan nu worden aangevuld, maar kan ook als vraagstelling 

meegegeven worden in een programma van eisen van verder onderzoek. 

Uit het historische deel blijkt (pag. 14) dat er in de 19e eeuw een gebouw met drie zijden op de voorburcht lag. 

Niet vermeld wordt wanneer dit gesloopt is. Wel wordt vermeld dat er een kapel was die in 1880 is gesloopt. 

Het is – zoals gezegd- wenselijk om de plaats hiervan aan te geven in relatie tot de huidige bebouwing en de 

beoogde ingreep. Hoewel het wat meer werk was geweest, was het wel nuttig geweest om bij lokale historici 

(Eijsdens Verleden) na te vragen of er niet wat meer gegevens over zijn uit historische bron (bouwdatum?). De 

funderingen kunnen namelijk nog in de grond zitten. Verder was het handig geweest om de bouwgeschiedenis 

van het kasteel met een tekening toe te lichten (plattegrond in Marres & Van Agt, 1962, pag. 122). Deze 

publicatie staat overigens niet in de literatuurlijst. Ook de andere historische informatie (Augusta als 

beschermheilige van de kapel en bron van de plaatsnaam???) zou bij verder onderzoek nog eens getoetst 

moeten worden.  

Ten aanzien van de archeologische info is het correct dat Archis tegenwoordig een probleem is. In algemene zin 

kan natuurlijk wel een kader over mottes en voorburchten gegeven worden, o.a. aan de hand van de NOAA en 

de inleiding uit de publicatie van Hupperetz en het boek over de motte van Breust, zoals ik dat boven gedaan 

heb. Dat maakt duidelijk wat de archeologische relevantie van deze locatie is. 

Hoofdstuk 3.5. heet historisch materiaal, maar het gaat over historisch-geografische gegevens. Hierin staan 

gegevens die boven al node gemist werden. Er naar verwijzen was handig geweest. Het kadastrale minuutplan 

is het meest nuttig. Figuur 8, onderste helft, is gezien de kwaliteit onbruikbaar, maar de opzet is prima. Deze 

kaart moet opnieuw gemaakt worden, maar dan op een duidelijke ondergrond. Na dit hoofdstuk is er in ieder 

geval voldoende historische informatie, maar fig 8 is nog niet bruikbaar en die is essentieel. 

Hoofdstuk 4, het verwachtingsmodel, is correct, maar benadrukt moet worden dat de meest concrete 

verwachting is voor de Volle Middeleeuwen (de periode circa 1000 – 1250), Late Middeleeuwen (de periode 

1250-1500) en Nieuwe Tijd (tot heden). Als er een motte is geweest, (maar hoe zeker is dat?) kan er in de 11e 

en 12e eeuw (eerder is ook niet uitgesloten) bewoning op het terrein verwacht worden. Dit ook gezien de 



vermelding van een ridder van Oost in de 12e eeuw. Daarbij hoeft geen onderscheid gemaakt te worden tussen 

hoofd- en voorburcht. In de 11e en 12e eeuw zal bebouwing op de voorhof nog van hout en leem zijn geweest 

(dus kans op paalgaten). In de loop van de Late Middeleeuwen kan met stenen gebouwen gerekend worden. 

Verder is er een kans op de aanwezigheid van de kasteelgracht en of een gracht om de motte. Waterputten zijn 

niet uit te sluiten. Op een voorburcht hebben zich in de middeleeuwen ook ambachtelijke activiteiten 

afgespeeld (zoals een smidse, vergelijk de Nieuwenhof te Swalmen, ADC-opgraving in kader van A73-project). 

De kans op begravingen (diende de kapel ook als grafkapel?) is niet groot, maar is niet geheel uit te sluiten.  

Uit het booronderzoek blijkt dat er op meerdere plaatsen puin in de ondergrond zit. Dat is logisch. Op een 

plaats waar laat- en postmiddeleeuwse bewoning is gesloopt, heeft puin een hybride karakter. Het is zowel 

archeologische vondst als verstoring. Boringen zeggen in dit opzicht niets. Pas bij gravend onderzoek blijkt of er 

sprake is van uitbraaksleuven die het verloop van muren aangeven, of dichtgegooide kelders en putten e.d. Dat 

hier een dik antropogeen pakket ligt, is evenmin verwonderlijk, gezien de geschiedenis van deze locatie. De 

resultaten van de boringen laten mijns inziens niet toe een uitspraak te doen over de gaafheid van 

archeologische resten. Ook het rapport komt tot deze conclusie. Correct is de opmerking dat er sprake kan zijn 

van een dichtgegooide gracht. 

Correct is de conclusie dat de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor eventueel aanwezige 

resten. Het rapport concludeert dat er verder gravend onderzoek nodig. Dat is juist. 

Mijn conclusie is, 

• Dat het nodig is om het bureauonderzoek aan te vullen in de zin die ik boven heb aangegeven. Voor 

het schrijven van een programma zijn exacte gegevens over de huidige bebouwing en de toekomstige 

ingreep nodig. Vooral is een betere versie van figuur 8, onderste helft nodig, zodat op één kaart de 

plaats van de huidige gebouwen, de gesloopte gebouwen, de gedempte gracht en de beoogde bouw- 

en graafwerkzaamheden te zien zijn. Deze tekening dient ook als MapInfo-bestand aan de gemeente 

aangeleverd te worden. Dit met het oog op het maken van een puttenplan voor 

proefsleuvenonderzoek. Ook is het nodig om het verwachtingsmodel volgens mijn aanwijzing te 

specificeren. 

• Dat we hier te maken hebben met een potentieel zeer waardevolle locatie, waarbij de kernvragen zijn 

wanneer de bewoning in de middeleeuwen begint, of er resten van een motte en een voorburcht zijn, 

wat voor activiteiten daar hebben plaats gevonden. Het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij de 

Volle Middeleeuwen, waarbij echter de zekere aanwezigheid van bewoning in de Late Middeleeuwen 

en Nieuwe Tijd niet veronachtzaamd mag worden. Ook oudere bewoning (prehistorie, Romeinse tijd, 

Vroege Middeleeuwen) is niet uit te sluiten is en is object van onderzoek. 

• Dat over de gaafheid van archeologische resten op dit moment geen enkele uitspraak is te doen. De 

ervaring leert dat 19e-eeuwse sloopwerkzaamheden zelden zo rigoureus waren dat ze tot complete 

verstoring hebben geleid. De enige optie is het uitvoeren van proefsleuvenonderzoek. Dit moet ruim 

van te voren gedaan worden. Archeologische begeleiding van graafwerkzaamheden is hier geen optie, 

omdat de risico’s en de onzekerheden te groot zijn. Door de proefsleuven kan duidelijkheid ontstaan 

over gaafheid en verstoringen en de noodzaak van een opgraving als er waardevolle archeologische 

resten blijken te zijn. De resultaten van proefonderzoek kunnen ook van nut zijn voor de 

bouwplannen. Misschien komen er gegevens uit die het verstandig maken om de plannen aan te 

passen. 

Mijn advies is om te besluiten dat aanvulling van het genoemde rapport nodig is en om vergunningvrager mee 

te delen dat een proefsleuvenonderzoek vereist is met het dringende advies om dit ruim voor het begin van de 

geplande activiteiten te laten uitvoeren. 



Hiervoor moet een programma van eisen worden opgesteld en de uitvoering moet worden gedaan door een 

archeologisch bedrijf met ervaring in middeleeuws onderzoek onder leiding van een in de middeleeuwen 

gespecialiseerd projectleider. Het is verstandig als de vergunningvrager anticipeert op verder gravend 

onderzoek of een planaanpassing als het proefsleuvenonderzoek daartoe aanleiding mocht geven. Hij/zij dient 

in ieder geval rekening te houden met een periode voor uitwerking en rapportage van het proefsleuven 

onderzoek en daarna met een fase van besluitvorming. Mocht het terrein verstoord zijn, dan is het proces 

afgelopen. Indien er wel verder onderzoek nodig is, moet rekening gehouden worden met een periode voor het 

opstellen van een programma van eisen en het uitvoeren van een onderzoek. Na de veldwerkfase kan gebouwd 

worden mits opdracht verleend is voor uitwerking en rapportage. 

 

Vriendelijke groet, 

 

drs. H. Stoepker 
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